
Voorwoord 
Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “deze Overeenkomst”) die gelden 
voor de bestellingen zoals worden geplaatst op de www.Quiksilver.nl website (de 
“Website”) worden hierbij aangegaan tussen: 
 
1. PUKALANI B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht 
volgens de wetgeving van Nederland, met haar hoofdzetel op 1013 BE Amsterdam, 
Nederland, Archangelkade 30b, met btw-nummer NL 8075 19 819 B01 en vertegenwoordigd 
door dhr. Nicolas Foulet (hierna genoemd “Quiksilver “, “Wij”, “Ons”, “Onze” of de 
“Verkoper”); en  
2. Elke natuurlijke persoon die op strikt persoonlijke basis en niet voor commerciële, 
charitatieve of handelsdoeleinden, noch voor het doel van wederverkoop of overdracht zij 
het gratis of in ruil voor waardering (hierna genoemd “Gebruiker”, “Jij”, “Jouw” of de 
“Klant(en)”) een bestelling plaatst via de website voor goederen die de verkoper te koop 
aanbiedt op de website (hierna genoemd de “Bestelling(en)”). 
  
Aan de verkoper en de klant zal afzonderlijk worden gerefereerd als “Partij” en gezamenlijk 
als de “Partijen" voor toepassing van deze overeenkomst. 
  
Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant dat zijn relatie met de verkoper met 
betrekking tot de voorbereiding, de beëindiging en uitvoering van een bestelling geregeld is 
in deze overeenkomst alsmede in de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de 
website, die van toepassing zijn op elke bestelling en die samen met deze overeenkomst 
worden geacht één enkel samenhangend geheel te vormen inzake de relatie tussen de 
partijen met uitsluiting van enige vorige versie van contractuele voorwaarden die 
beschikbaar zou zijn op de website en enige bepalingen en voorwaarden van de klant.  
  
ARTIKEL 1. Doel, toepasselijk recht en grondgebied 
 
1.1. Doel 
Deze overeenkomst omvat de bepalingen en voorwaarden tussen de verkoper en de klant 
inzake de verkoop van goederen zoals aangeboden door de verkoper op de website. Deze 
overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder bestellingen worden geplaatst, betaald, 
gevolgd en bezorgd, en waar van toepassing, de garanties die eventueel van toepassing zijn 
op bestellingen en het recht van de klant om plaatsing van een bestelling van gedachten te 
veranderen, en voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst en de wettelijke 
bepalingen betreffende deze overeenkomst. 
  
De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment 
te wijzigen. De geldende verkoopvoorwaarden voor de relatie tussen de partijen met 
betrekking tot een bestelling zal de versie zijn die op het moment van de plaatsing van de 
bestelling online stond en die uitdrukkelijk werd aanvaard door de klant bij het plaatsen van 
de bestelling, en de verkoopvoorwaarden die deze overeenkomst vormen zoals omschreven 
in het voorwoord. 
  
1,2. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen De website, deze overeenkomst en alle 
bestellingen die via de website worden geplaatst, alsmede de uitvoering daarvan, worden 



beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil in verband met de interpretatie of uitvoering 
van deze overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse 
rechtbanken. 
  
1,3. Grondgebied 
Bestelling die worden geplaatst op de website kunnen alleen rechtsgeldig worden gesloten 
tussen de verkoper en een klant die in Nederland woont, en waaraan de bestelling zowel 
gefactureerd en geleverd moet worden. 
  
In het geval dat de klant buiten het bovengenoemde grondgebied woont, kan deze geen 
rechtsgeldige bestelling via de website plaatsen. 
  
ARTIKEL 2. Bestellingen 
 
2.1. Het plaatsen van een bestelling 
  
Tijdens de bestelprocedure zal de verkoper de klant verzoeken te bevestigen dat de 
bestelling correct is voordat de klant doorgaat naar de kassa. Indien de bestelling niet 
correct is, kan de klant de bestelling opnieuw bekijken en de fout corrigeren voordat deze de 
bestelling naar de verkoper verstuurt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant te 
verzekeren dat de bestelling correct is. 
  
Door het plaatsen van een bestelling op de website, bevestigt de klant dat: 
hij/zij de goederen niet koopt voor commerciële doeleinden als verkoper; hij/zij woont in 
een gebied zoals genoemd in artikel 1.3; en de informatie die is verstrekt door de klant 
tijdens de bestelprocedure (met inbegrip van maar niet beperkt tot de titel, voornaam, 
achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bezorg- en factuuradres) juist en volledig is. 
  
2,2. De aanvaarding van deze overeenkomst door de klant 
De klant dient deze overeenkomst te lezen en uitdrukkelijk te accepteren alvorens een 
bestelling op de website te plaatsen. Klanten kunnen deze overeenkomst, die betrekking 
heeft op hun bestelling, opslaan en afdrukken. Wanneer klanten gereed zijn om een 
bestelling af te ronden, kunnen zij een overzicht van deze bestelling afdrukken. 
 
2,3. De aanvaarding van de bestelling door de verkoper 
De verkoper vervult uitsluitend bestellingen die zijn ontvangen via de website van klanten 
die in het gebied wonen zoals hierboven genoemd in artikel 1.3, mits dergelijke bestellingen 
moeten worden afgeleverd in het gebied waar de klant woont en op voorwaarde dat elke 
bestelling niet meer bedraagt dan 1.500,00 euro's (€). 
  
Zodra de verkoper een bestelling ontvangt van de klant, verstuurt de verkoper (afhankelijk 
van of de goederen beschikbaar zijn) een bericht met een gedetailleerde 
bestellingsbevestiging aan de klant met vermelding van het totale bedrag dat aan de klant 
wordt gefactureerd met inbegrip van alle belastingen, alsmede het bedrag van de btw die in 
rekening wordt gebracht en de voorwaarden voor verzending die op de bestelling van 
toepassing zijn (de “Bevestiging”). Behoudens artikel 4.2.1 verwoordt deze bevestiging de 
aanvaarding van de verkoper van de bestelling die door de klant werd geplaatst. 



 
Alle goederen en de prijzen daarvan zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die door 
de klant werden geplaatst zo lang deze zichtbaar waren op de website tijdens de plaatsing 
van een bestelling door een klant. 
  
De verkoper bericht de klant onmiddellijk per e-mail in het geval dat bepaalde goederen die 
onderdeel uitmaken van een bestelling niet beschikbaar blijken te zijn op het tijdstip dat de 
bestelling door de klant werd geplaatst. In dergelijke gevallen wordt het te factureren 
bedrag voor de bestelling van de klant opnieuw berekend en de klant zal het bedrag voor de 
niet beschikbare goederen worden vergoed. In het geval dat alle door de klant bestelde 
goederen niet beschikbaar zijn, dan wordt de klant er per e-mail van verwittigd dat de 
verkoper de bestelling niet kan aanvaarden en zal de klant voor het totale bedrag van de 
bestelling worden vergoed. Het niet aanvaarden door de verkoper van de bestelling van de 
klant geeft geen recht tot compensatie voor de klant op basis van het niet beschikbaar zijn 
van de verwachte goederen. Het staat de klant vrij om een nieuwe bestelling op de website 
te plaatsen voor andere wel beschikbare goederen. 
  
 
ARTIKEL 3. Omschrijving van de goederen en geldende prijzen 
 
3.1. Omschrijving van de goederen 
  
De klant kan, voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, de hoofdkenmerken bekijken 
van de artikelen die hij/zij voornemens is op de website te bestellen. Echter, de klant erkent 
dat de afbeeldingen van de goederen uitsluitend voor illustratieve doeleinden zijn bestemd. 
 
3,2. Geldende prijzen 
  
Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de prijzen en omschrijvingen van de 
goederen die te koop worden aangeboden op de website. 
  
De prijzen die naast elk te koop aangeboden item worden genoemd, worden vermeld in 
euro's (€) en zijn inclusief btw, echter exclusief de kosten voor verzending en bezorging. De 
prijzen van de goederen die onderdeel uitmaken een bestelling zijn inclusief btw op de 
datum van bestellen, tegen het btw-tarief zoals toegepast in het gebied waar de klant woont 
en waar de bestelling wordt bezorgd. 
  
De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopprijzen van zijn goederen op elk 
gewenst moment te wijzigen. In het geval dat een of meer belastingen of verplichte 
heffingen worden opgelegd of van tijd tot tijd worden gewijzigd, hetzij naar boven of naar 
beneden, kunnen dergelijke wijzigingen worden doorberekend als onderdeel van de 
verkoopprijs van de goederen die op de website worden aangeboden. 
  
Echter, de verkoper brengt de klant uitsluitend de aan de klant opgegeven prijzen en 
belastingen in rekening zoals is beschreven in de bevestiging. Bovendien zullen klanten 
worden geïnformeerd over de kosten van de verzending en aflevering van hun bestellingen 
bij het controleren van hun winkelmandjes en bij het plaatsen van hun bestellingen. 



 
3,3. Kortingen 
Speciale aanbiedingen, promoties en kortingsbonnen (hierna genoemd de “Kortingen”) 
zullen uitsluitend geldig zijn tijdens de geldigheidsperiode en onder de voorwaarden van 
elke aanbieding. Kortingen kunnen onder geen beding worden omgezet in een geldbedrag 
die terug te betalen of te betalen is aan de klant. 
 
Kortingen mogen uitsluitend worden gebruikt door de klant aan wie zij zijn toegekend en 
zullen niet overdraagbaar zijn aan derden. Zij zullen worden afgetrokken van het bedrag van 
de bestelling van de klant met inbegrip van btw, echter exclusief de kosten voor de 
verzending en bezorging van de bestelling. Tenzij anders vermeld in een specifieke 
aanbieding met korting, is het klanten niet toegestaan gebruik te maken van verschillende 
cumulatieve kortingen bij het plaatsen van een bestelling. 
  
Indien de klant meldt dat hij/zij gelijktijdig in het bezit is van diverse kortingen op de 
website, kan de klant uitsluitend het hoogste kortingsbedrag voor dezelfde bestelling 
gebruiken. 
 
3,4. Aankoopvouchers 
Aankoopvouchers die door een klant gedurende een voorgaande aankoop van goederen van 
Quiksilver zijn verkregen (hierna genoemd de “Aankoopvouchers”) mogen uitsluitend door 
de klant worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar aan derden. Zij zullen uitsluitend geldig 
zijn behoudens de bepalingen en voorwaarden die zijn vastgesteld door Quiksilver en 
gepubliceerd aan de klant, zoals die die betrekking hebben op hun geldigheidsperiode, en 
kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen goederen. Tenzij anders bepaald voor een 
bepaalde aankoopvoucher, kunnen aankoopvouchers niet cumulatief worden gebruikt 
samen met een andere aankoopvoucher of met een korting. Aankoopvouchers mogen onder 
geen beding worden omgezet naar hun equivalent in contanten en worden betaald of 
terugbetaald aan de klant. 
  
De waarde van een aankoopvoucher moet volledig worden gebruikt en verbruikt als 
onderdeel van een enkele bestelling en mag derhalve niet worden verdeeld over meerdere 
bestellingen. 
  
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw lager is dan de waarde van 
de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en 
bezorging, moet de klant het verschil tussen deze twee bedragen alsmede de kosten voor 
verzending en bezorging van de bestelde goederen betalen. 
  
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw hoger is dan de waarde 
van de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en 
bezorging, dan zal de bestelling niet worden geaccepteerd en de klant zal de optie worden 
aangeboden door te gaan met winkelen door aanvullende items te selecteren. 
  
In het geval dat de waarde van een aankoopvoucher inclusief btw gelijk is aan de waarde van 
de goederen die de klant wil bestellen, echter exclusief de kosten voor verzending en 
bezorging, dan zal de bestelling van de klant worden geaccepteerd en de klant zal uitsluitend 



de kosten voor verzending en bezorging van de bestelde goederen moeten betalen. 
 
Indien een bestelling om welke reden dan ook niet wordt geaccepteerd door de server voor 
validering van de elektronische betaling, wordt de aankoopvoucher gedurende een periode 
van 72 (tweeënzeventig) uur geblokkeerd voor gebruik. Zodra deze periode is verstreken, 
wordt de aankoopvoucher opnieuw geactiveerd en kan vervolgens door de klant worden 
gebruikt om een nieuwe bestelling te plaatsen. 
 
  
ARTIKEL4. Betalingsvoorwaarden 
  
4.1. Valuta van de betaling 
De gebruikte valuta voor het betalen van de bestellingen is de euro (€). 
 
4,2. Betalingsvoorwaarden 
De klant moet bij het plaatsen van de bestelling voor de goederen betalen. De klant kan met 
de volgende kaarten online betalen voor zijn/haar bestellingen: Carte Bleue, Visa en 
Mastercard, en door het verstrekken van zijn/haar kaartnummer en de vervaldatum, 
alsmede de vermelding van de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterzijde van 
zijn/haar kaart staat aangegeven. 
  
Een onmiddellijke terugbetaling op de bankrekening van de klant in het geval van niet 
beschikbaar zijn van de goederen geeft geen enkel recht tot compensatie aan de klant. 
  
4.2.1 Gegevens die zijn verwerkt door de verkoper 
Bij het betalen voor een bestelling, geeft de klant de verkoper een stilzwijgende garantie dat 
hij/zij beschikt over de vereiste autorisatie om de betalingsmethode te gebruiken die hij/zij 
heeft geselecteerd bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. Elke bevestiging zoals afgegeven 
door de verkoper is onder voorbehoud van de goedkeuring van de betaling van de klant door 
de desbetreffende server voor de validering van de elektronische betaling. In het geval dat 
de bank van de klant de betaling verwerpt, wordt de bestelling niet geaccepteerd en bestaat 
er geen verplichting voor de verkoper om de goederen te verzenden. Als onderdeel van de 
maatregelen die worden genomen om fraude via het internet te voorkomen, is de verkoper 
gerechtigd om informatie te verzenden met betrekking tot de bestelling en de 
betaalmethode van de klant aan derden voor verificatiedoeleinden. 
  
De verkoper verricht de controle van alle bestellingen die zijn gevalideerd op de website in 
samenwerking met de bank die belast is met de verwerking van elektronische betalingen. 
Aldus kan de verkoper alle bestellingen verifiëren waarvan het afleveradres niet 
overeenkomt met het factuuradres van de klant. Zodoende kan de verkoper de klant vragen 
om nadere informatie en eventueel vereiste documenten te verstrekken om verder te gaan 
met de bestelling: bewijs van het feit dat de klant en/of de persoon waarvan de naam werd 
verstrekt zich inderdaad op het afleveradres bevindt, de bankgegevens van de klant, enz. 
Deze verzoeken zullen ofwel per e-mail dan wel telefonisch aan de klant worden 
gecommuniceerd. 
  
 



De bankrekening die is gekoppeld aan de betaalmethode die door de klant wordt gebruikt, 
wordt gedebiteerd zodra de klant de bestelling heeft afgerond op de website. De verkoper is 
gerechtigd een bestelling en/of een levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de 
aard of verwerkingsfase daarvan, indien eventuele bedragen die door de klant zijn 
verschuldigd niet zijn betaald of indien er eventueel andere problemen zijn ontstaan bij de 
betaling van de klant. In het geval dat een klant verzuimd heeft te betalen of te laat heeft 
betaald voor een deel van een vorige bestelling of de bestelling in zijn geheel, kunnen 
eventuele vervolgbestellingen die door de klant worden geplaatst worden geweigerd en 
eventuele lopende leveringen voor de klant worden opgeschort. De verkoper zal de klant 
over deze situatie inlichten. 
 
4.2.2 Gegevens verwerkt door de bank die de betalingen verwerkt 
Met het oog op de waarborging van de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle 
betalingen die via de website worden gemaakt, worden de gegevens van de bankkaarten van 
de klant gecodeerd met gebruik van het SSL (Secure Socket Layer) protocol terwijl deze via 
het internet worden verzonden. 
 
De bij de bestelling vermelde gegevens worden verwerkt door Ogone en CIC, een Franse 
bank, op basis van haar exclusieve bevoegdheid, om de betaling voor de bestelling te 
autoriseren en de banktransactie te analyseren als onderdeel van de maatregelen ter 
bestrijding van fraude met creditcards. 
  
In het geval dat zich een incident voordoet bij de betaling met betrekking tot het frauduleus 
gebruik van een bankkaart, worden de vermelde gegevens op de overeenkomstige bestelling 
opgenomen in een dossier betreffende incidenten bij betalingen dat door de Ogone en CIC 
bank (en PayPal indien van toepassing) wordt aangehouden. Alle verkeerde of onjuiste 
verklaringen alsmede alle anomalieën kunnen tevens specifiek door de bank worden 
behandeld. 
  
  
ARTIKEL 5. Levering 
 
Om veiligheidsredenen, en in een poging fraude met bankkaarten te voorkomen, moeten 
het factuur- en afleveradres een bepaalde bestelling op hetzelfde grondgebied zijn gelegen, 
hetgeen tevens het grondgebied moet zijn zoals hierboven vermeld in artikel 1.3. 
  
De bestelde goederen zullen op het postadres worden afgeleverd door de 
transportondernemer zoals vermeld op de bevestiging. De geschatte afleverdatum wordt op 
de bevestiging vermeld afhankelijk van de optie die door de klant is geselecteerd (Standaard, 
Express of ophaalpunt) en het grondgebied waar de bestelling wordt bezorgd. 
 
5,1. Leveringsvoorwaarden 
De verkoper wijst de volgende transportondernemer toe met de taak van het vervoer van de 
goederen: 
  
Denemarken 
DPD 



TNT 
  
  
Alle bestellingen die zijn geplaatst op een vrijdag, zaterdag, zondag of een feestdag in 
Nederland zullen op de volgende maandag of op de eerstvolgende werkdag worden 
verwerkt. De levertermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen en variëren afhankelijk van de 
bestemming van de goederen. Onverminderd de bepalingen die hierin voorgaand zijn 
beschreven en uitsluitend ter informatie, is de geschatte aflevertermijn die in het algemeen 
is vastgesteld voor de verschillende vormen van levering, als volgt: 
 
- 4 (vier) werkdagen voor “Express” leveringen op adressen in Nederland vanaf de 
bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. Om te kunnen profiteren van 
“Express” leveringen, moet de bestelling voor 12 uur zijn geplaatst door de klant en zijn 
bevestigd door de verkoper. 
  
- 5 (vijf) werkdagen in het geval van “Standaard” leveringen op adressen in Nederland vanaf 
de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. 
 
- 7 (zeven) werkdagen in het geval van leveringen via een afhaalpunt op adressen in 
Nederland vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. 
  
Tijdens de uitverkoop/actieperiode kunnen de levertijden langer zijn dan die zoals 
gewoonlijk worden vermeld. Indien de klant meer dan één artikel bestelt, kunnen 
verschillende pakketten op verschillende data worden bezorgd. 
  
Het overschrijden van de levertijd geeft an sich geen recht op schadevergoeding. 
  
 
5,2. Voor het volgen van een levering na afgifte van een bevestiging, zal aan de klant een 
trackingnummer worden verstrekt om het voor de laatste mogelijk te maken de voortgang 
van de levering van zijn/haar bestelling te volgen. De klant kan ofwel: 
 
- klikken op een hyperlink met de bevestiging van de bestelling, of - het trackingnummer van 
zijn/haar bestelling in het daartoe bestemde veld typen op de website van de vervoerder 
alsmede de postcode van het afleveradres. 
 
5,3. Overhandiging van het pakket aan de klant 
Bij de “Express” levering worden de bestelde goederen afgeleverd op het persoonlijke adres 
van de klant, ongeacht de locatie, zoals een verdieping, indien de bezorger is voorzien van de 
benodigde toegangscodes of de vereiste toegang heeft om de goederen af te leveren. 
  
Bij de “Express” levering van het pakket wordt een afleveringsbon aan de klant overhandigd 
die wordt verzocht het te ondertekenen. In het geval dat het onmogelijk is het pakket om 
ongeacht welke reden (bijv. de afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan 
niet worden gevonden, enz.) af te leveren, stuurt de bezorger een code aan de verkoper 
voor het niet kunnen afleveren en een laat een bericht achter bij de klant waarin staat dat 
hij/zij heeft geprobeerd het pakket te af te leveren en hoe de aflevering kan worden 



voltooid. Indien de klant zijn pakket niet binnen 10 dagen nadat het bericht is achtergelaten 
afhaalt door overlegging van zijn/haar identiteitsbewijs, zal het pakket aan de verkoper 
worden geretourneerd. 
  
Bij de “Standaard” levering wordt het pakket aan de klant overhandigd zonder dat hij/zij 
erom gevraagd wordt het te ondertekenen. In het geval dat het onmogelijk is het pakket om 
ongeacht welke reden (bijv. de afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan 
niet worden gevonden, enz.) af te leveren, stuurt de bezorger een code aan de verkoper 
voor het niet kunnen afleveren en een laat een bericht achter bij de klant waarin staat dat 
hij/zij heeft geprobeerd het pakket te af te leveren en hoe de aflevering kan worden 
voltooid. Indien de klant zijn pakket niet binnen 10 dagen afhaalt door overlegging van 
zijn/haar identiteitsbewijs, zal het pakket aan de verkoper worden geretourneerd. De 
klantenservice neemt contact op met de klant om te bepalen of deze liever een nieuwe 
afleverafspraak maakt of terugbetaald wil worden. 
  
  
De goederen zijn de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment van voltooiing van 
de levering. 
  
 
ARTIKEL 6. Garanties 
 
Met uitzondering van goederen die op verzoek van de klant zijn gepersonaliseerd, kunnen 
goederen die via de website zijn verkocht worden omgeruild of terugbetaald onder de 
bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en overeenkomstig het toepasselijk 
recht voor deze overeenkomst. 
 
6,1. Het recht van de klant om van gedachten te veranderen 
De klant kan vanaf de datum waarop hij/zij de bestelling plaatst één of meerdere items die 
onderdeel uitmaken die bestelling annuleren en verzoeken om terugbetaling hiervan onder 
de hieronder vermelde bepalingen. 
  
  
Indien een klant bepaalde items uit een bestelling wil annuleren, heeft hij/zij 30 (dertig) 
dagen, gerekend na aflevering van alle goederen die onderdeel uitmaken van die bestelling, 
de tijd om dat te doen. De klant retourneert de bestelde producten voor zijn rekening door 
de instructies te volgen die op het retourlabel staan vermeld dat meegeleverd wordt in het 
afleverpakket. Deze zullen verderop nader worden toegelicht. In het geval dat de klant het 
retourlabel verliest, dient hij/zij contact op te nemen met de klantenservice via het vooraf 
ingevulde formulier : Neem contact op met ons via de website http://www.quiksilver.nl/ 
onder het kopje klantenservice of door een e-mail te sturen naar service.client@quiksilver-
europe.com. 
  
  
“1. Na te hebben geverifieerd dat de voorwaarden voor retourzendingen zijn gerespecteerd, 
moet de klant de te retourneren producten zorgvuldig verpakken in een pakket naar keuze 
en ervoor zorgen dat het pakket goed met plakband wordt gesloten. 



  
2. De in het afleverpakket meegeleverde retourlabel moet op het pakket met de te 
retourneren goederen worden geplakt. 
In het geval dat de te retourneren goederen afkomstig zijn van verschillende bestellingen, 
moet de klant alle afzonderlijke retourlabels zoals in eerste instantie werden meegeleverd 
bij de geleverde pakketten, op het retourpakket plakken. 
  
3. De producten die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten worden 
geadresseerd aan: 
  
MAGAZIJN 16 
Service Retour  
OUDEDIJK 1 - KAAI 1548 
9130 KALLO 
BELGIË 
  
Het staat de klant vrij de vervoerder van zijn/haar keuze te gebruiken. 
De transportkosten voor het retourpakket zijn voor rekening van de klant. 
  
4. De verkoper gaat pas over tot terugbetaling aan de klant middels terugstorting van het 
tegoed binnen 2 tot 3 dagen (vertraging kan verschillen al naargelang de bank) op de 
bankrekening zoals gebruikt door de klant om de producten te bestellen, nadat de verkoper 
de goederen retour heeft ontvangen of wanneer de klant bewijs heeft geleverd voor het 
retourneren van de goederen, naargelang welke situatie zich het eerst voordoet. 
  
De annulering door de klant van zijn/haar bestelling kan alleen in beschouwing worden 
genomen wanneer de goederen waarvoor de klant om terugbetaling van de verkoper 
verzoekt onverwijld zijn geretourneerd aan de verkoper en wanneer dit gebeurd is in 
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder omschreven in artikel  
  
6.2 Wettelijke rechten voor producten die niet aan de voorschriften voldoen 
Uit hoofde van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek moeten de geleverde goederen in 
overeenstemming zijn met deze overeenkomst. Aanspraak door de klant op een garantie 
met betrekking tot deze overeenkomst heeft geen enkele invloed op eventuele statutaire 
rechten of vorderingen die de klant kan hebben. 
  
   
6.3. Voorwaarden voor het retourneren van de goederen aan de verkoper 
Wanneer goederen zijn gedekt door een specifieke garantie, worden de vervaldatum en de 
voorwaarden van de garantie in de omschrijving van de goederen gespecificeerd. 
 
Alle goederen die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten door de 
klant op de website zijn gekocht en aan de klant zijn geleverd. Ze moeten voor de 
wederverkoop hiervan in een perfecte staat worden geretourneerd (inclusief de originele 
verpakking, gebruiksaanwijzingen en accessoires, barcodes en het originele label), en 
vergezeld zijn van een retouretiket zoals bijgesloten in het geleverde pakket.  



Alle goederen die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten worden 
verzonden aan: 
 

MAGAZIJN 16 

Service Retour   

OUDEDIJK 1 - KAAI 1548 

9130 KALLO 

BELGIË 

Goederen die aan de verkoper worden geretourneerd, worden vervoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de klant. Daarom adviseert de verkoper de klant om de goederen 
te retourneren met een vervoerder die de mogelijkheid biedt om pakketten te volgen op 
hun route naar de verkoper. In het geval dat een klant geen gebruik maakt van een 
dergelijke vervoerder, en in het geval dat het door de klant verzonden pakket de verkoper 
niet bereikt, is het voor de verkoper onmogelijk de vervoerder ter verantwoording te roepen 
om het pakket met de goederen die aan de verkoper worden geretourneerd te lokaliseren. 
  
De verzendkosten voor het retourneren van de goederen aan de verkoper zijn voor rekening 
van de klant. Behoudens het bepaalde in artikel 6.5 echter, zullen de verzendkosten voor het 
retourneren van de goederen door de verkoper worden terugbetaald op basis van het 
geldende 2e klasse of standaard posttarief in het land waar de klant woonachtig is in het 
geval van een fout of een anomalie in de omschrijving hiervan op het bestelformulier of in 
het geval van een fout van de verkoper met betrekking tot de aan de klant geleverde 
goederen zoals door deze besteld 
  
Na ontvangst van het pakket met de door de klant geretourneerde goederen, zal de 
verkoper controleren of de geretourneerde goederen voldoen aan de gestelde voorwaarden 
evenals de reden van retour verifiëren. Indien de geretourneerde goederen niet in 
aanmerking komen voor omruiling of terugbetaling, dan zal de retourzending niet door de 
verkoper worden geaccepteerd en zullen de goederen aan de klant ter beschikking worden 
gesteld zodat ze afgehaald kunnen worden bij het magazijn van de verkoper, of op verzoek 
van de klant en voor zijn rekening binnen drie maanden na ontvangst door de verkoper aan 
laatstgenoemde worden geretourneerd.  
  
6.4. Omruilingen  
Eventuele verzoeken tot omruiling moeten binnen 30 (dertig) dagen gerekend vanaf de 
ontvangstdatum van de goederen worden ingediend door de klant en in overeenstemming 
zijn met de voorwaarden van artikel 6.3 hierboven. Mocht de klant één of meerdere 
goederen willen omruilen dan moeten er twee (2) fasen worden doorlopen: om in 
aanmerking te komen voor de restitutie moet de klant de goederen die hij/zij niet langer 
wenst op dezelfde wijze retourneren als voor een standaard retournering en een nieuwe 
bestelling plaatsen voor de goederen die de klant wenst te ontvangen.  
  
6.5 Beschadigde, defecte of onjuiste goederen 
Indien de klant de goederen wil retourneren vanwege eventuele defecten of een fout van de 
verkoper, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice voor nadere 
instructies hiertoe aan de hand het vooraf ingevulde formulier: Neem contact met ons op 



(via de website http://www.quiksilver.nl/ onder de rubriek klantenservice). Indien de klant 
hiertoe verzuimt, kan de verkoper de gemoeide verzendkosten voor het retourneren van de 
goederen niet restitueren.  
 
ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid 
 
Indien de verkoper deze overeenkomst niet nakomt, is de verkoper verantwoordelijk voor 
alle door de klant ondervonden verlies of schade, die een voorzienbaar gevolg is van 
contractbreuk of nalatigheid van de verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig 
verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien deze een 
duidelijk gevolg zijn van de contractbreuk van de verkoper of als deze door de partijen 
werden overwogen bij het plaatsen van de bestelling. 
 
De verkoper levert uitsluitend goederen voor huishoudelijk en privégebruik. 
Dienovereenkomstig heeft de verkoper geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor 
enig verlies van winst, inkomsten, zakenbelang of onderbreking van de bedrijfsvoering. 
 
Niets in deze overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van de verkoper uit te 
sluiten of te beperken voor: 

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper; 
(b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; 
(c) en schending van de voorwaarden geïmpliceerd door paragraaf 12, 13, 14 en 15 van 

de wet op de verkoop van goederen van 1979; en 
(d) defecte producten uit hoofde van de wet inzake consumentenbescherming van 1987. 

 
De verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van of 
vertraging in de uitvoering van een of meer verplichtingen van de verkoper uit hoofde van 
deze overeenkomst die het gevolg zijn van een handeling of gebeurtenis buiten zijn redelijke 
controle.  
 
Indien een handeling of een gebeurtenis plaatsvindt buiten de redelijke controle van de 
verkoper, die invloed heeft op de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper uit 
hoofde van deze overeenkomst: a) neemt de verkoper contact op met de klant zodra dit 
redelijkerwijze mogelijk is om hem/haar in kennis te stellen; en b) zullen de verplichtingen 
van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst worden opgeschort en de 
uitvoeringstermijn worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis waarover hij 
redelijkerwijs geen controle heeft. In dergelijke omstandigheden overlegt de verkoper een 
nieuwe leveringsdatum voor wanneer de gebeurtenis buiten zijn redelijke controle voorbij is. 
 
De klant kan alle bestellingen annuleren die inherent zijn aan een gebeurtenis buiten de 
redelijke controle van de verkoper met een duur van meer dan 30 (dertig) dagen en kan een 
volledige terugbetaling ontvangen van alle reeds betaalde bedragen voor de goederen die 
onderdeel uitmaken van die bestelling en niet zijn geleverd.  
 

http://www.quiksilver.nl/


 
ARTIKEL 8. Elektronische handtekening, bewijsmateriaal en elektronische opslag 
 
De online verstrekking van de bankgegevens door de klant en de definitieve bevestiging van 
de bestelling gelden als bewijs van de integriteit van de bestelling en is aanleiding tot de 
aansprakelijkheid van de klant tot het betalen van het volledige bedrag van de bestelling. 
  
De partijen komen overeen dat alle gegevens, informatie, dossiers, data en tijden waarop de 
website werd bekeken en waarop bestellingen werden geplaatst en alle andere gegevens die 
digitaal zijn verzonden tussen de partijen ontvankelijk en rechtsgeldig bewijsmateriaal 
vormen die afdwingbaar en bindend zijn voor de partijen en in een gerechtelijke procedure 
en dezelfde bewijskracht hebben als een onderhandse akte. 
  
De partijen beloven de ontvankelijkheid, geldigheid, afdwingbaarheid of bewijskracht van de 
hiervoor genoemde elektronische gegevenselementen niet aan te vechten vanwege hun 
elektronische aard. Tenzij anders bewezen, zijn deze elementen op dezelfde wijze, uit 
hoofde van dezelfde bepalingen geldig en bindend voor de partijen en met dezelfde 
bewijskracht als elk document dat is opgesteld, ondertekend of schriftelijk opgeslagen. De 
verkoper zal zo lang als redelijkerwijs nodig alle bestelformulieren, bevestigingen en facturen 
op een betrouwbare en duurzame drager opslaan om zo een integraal en duurzaam afschrift 
daarvan te behouden. 
  
 
In het geval dat de klant kennis heeft genomen van frauduleus gebruik van zijn/haar bankpas 
door een derde partij, moet de klant de verkoper zo spoedig mogelijk informeren door een 
e-mail te sturen naar de klantenservice met vermelding van het nummer van de bankpas in 
kwestie en de datum van de bestelling, alsmede bewijs te leveren van zijn/haar identiteit. De 
verstrekking van deze informatie geeft geen aanleiding tot een recht op schadevergoeding 
van de klant noch tot enige verplichting van de verkoper tot terugbetaling aan de klant. In 
voorkomend geval kan de klant om compensatie of om terugbetaling verzoeken van de bank 
die zijn/haar bankkaart heeft afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van de 
toepasselijke wetten en met de voorwaarden van de overeenkomst tussen de klant en de 
bank. 
 
ARTIKEL 9: Algemeen 
 
9.1 De klant kan alleen zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een 

andere persoon overdragen als de verkoper schriftelijk instemt met een dergelijke overdracht. De 
verkoper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde 
overdragen. 
 
9.2 Deze overeenkomst is tussen de verkoper en de klant. Geen enkele andere persoon heeft 
het recht deze voorwaarden af te dwingen. 
 
9.3 Elk van de artikelen in deze overeenkomst is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of 
een andere relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet afdwingbaar blijkt, 
blijven de resterende paragrafen onverminderd van kracht. 



 
9.4 Als de verkoper er niet in slaagt aan te dringen op de strikte naleving van een van de 
verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst, of als de verkoper zijn rechten jegens 
de klant niet afdwingt, of als de verkoper deze uitstelt, zal dit niet betekenen dat de verkoper heeft 
afgezien van zijn rechten jegens de klant, noch zal het betekenen dat de klant niet hoeft te voldoen 

aan deze verplichtingen. Als een verkoper afstand doet van zijn rechten op grond van deze 
overeenkomst, kan hij dit uitsluitendschriftelijk doen. Een verklaring van afstand door de 
verkoper ten aanzien van een verzuim van een klant vormt geen verklaring van afstand van 
een eventueel later verzuim. 
 
 
ARTIKEL 10: Neem contact met ons op 
Per e-mail: u kunt ons een e-mail sturen door op de link Mail ons te klikken of op het volgende 
e-mailadres service.client@quiksilver-europe.com . 

Telefonisch: bel naar het gratis telefoonnummer van onze klantenservice: 0800-0205903 
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. Vrijdag 
van 9.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur. 
 
Laatste update: 12 augustus 2015 
 
 

http://www.roxy-netherlands.nl/on/demandware.store/Sites-RX-NL-Site/nl_NL/CustomerService-ContactUs
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