
 
 

 
 

 

MIJNDEUR VOORWAARDEN  
 

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door actief een vinkje te 

plaatsen op de daarvoor bedoelde plek, verklaar jij je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

 

Verantwoordelijkheid website 

Deze website wordt de particulier (hierna: ‘bewoner’) aangeboden door de aannemer, in samenwerking met Berkvens BV 

(hierna: ‘Berkvens’). Deze website dient ter ondersteuning van het kooptraject bij de aannemer. De bewoner kan via deze 

website onder andere de standaard in zijn woning te leveren deuren, kozijnen en deurklinken wijzigen in zijn persoonlijke 

keus. 

 

De aannemer is en blijft de contractspartij, die de door de bewoner gekozen producten afneemt bij Berkvens. De 

aannemer is verantwoordelijk voor de getoonde informatie op deze website (zoals de kleuren en afmetingen van de 

getoonde producten, de prijzen etc.), de afhandeling van bestellingen en is het aanspreekpunt bij eventuele vragen en/of 

klachten. 

 

Totstandkoming overeenkomst 

Op deze website kan de bewoner alternatieven kiezen voor de door de aannemer standaard geleverde deuren, kozijnen, 

klinken, kleuren, scharnieren en draairichting voor zijn nieuwe woning. De bewoner kan via de website zijn order 

plaatsen. De aannemer zal deze altijd schriftelijk bevestigen. De overeenkomst komt tot stand tussen de bewoner en de 

aannemer. 

 

De order geldt slechts als een aanbod. De overeenkomst ontstaat wanneer de bewoner schriftelijke bevestiging van de 

aannemer ontvangt. De overeenkomst komt uitdrukkelijk nog niet tot stand op het moment dat de bewoner de order 

op internet plaatst. 

 

Het kan zijn dat de aannemer algemene voorwaarden hanteert. In dat geval zal de aannemer dit melden in zijn 

schriftelijke bevestiging (derhalve bij de totstandkoming van de overeenkomst) en zal hij de bewoner gelijktijdig de 

algemene voorwaarden ter hand stellen. Keuzes worden door de aannemer getoetst op Bouwbesluit. 

 

Getoonde prijzen 

De op de website getoonde prijzen behelzen de meerprijs van de gekozen producten. Dit zijn slechts indicatieve prijzen. 

Het kan zijn dat de uiteindelijke prijs van de order afwijkt van deze richtprijs doordat bijvoorbeeld een afwijkend model of 

formaat nodig is. Alle prijzen onder voorbehoud van calculatie- en zetfouten. 

 

Uitsluiting aansprakelijkheid 

De informatie op de website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de website typefouten of 

andere onvolledigheden bevatten. De aannemer en Berkvens staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de 

informatie van deze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden de bewoner aan 

om de juistheid en volledigheid van de informatie zelfstandig te verifiëren voordat de bewoner er enige actie of nalaten op 

baseert. 

 

De aannemer en Berkvens sluiten in ieder geval iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor: 

 

● de op deze website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan. De beschrijving op de website is 

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te kunnen maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een 

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 

aanbod binden de aannemer of Berkvens niet. De getoonde kleuren, type, meerprijs, maat en uitvoering kunnen 

afwijken van de werkelijke situatie. Aannemer en Berkvens zijn niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. 

 

 



 
 

 

 

 

● de inhoud en/of juistheid van de door derden op deze website geplaatste gegevens en informatie, waaronder 

begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; 

 

Aangezien Berkvens geen contractuele relatie met de bewoner heeft, kan de bewoner Berkvens nimmer rechtstreeks 

aansprakelijk stellen voor eventuele schade voortvloeiende of verband houdende met de order. 

 

Uitsluiting herroepingsrecht 

Aanschaf van producten op deze website verloopt geheel tussen de bewoner en aannemer. De koopovereenkomst wordt 

pas gesloten bij schriftelijke bevestiging van de order door de aannemer en uitdrukkelijk niet bij het plaatsen van de order 

op deze website. De Wet koop op afstand is dan ook niet van toepassing, zodat de bewoner geen herroepingsrecht heeft. 

 

Mocht de Wet koop of afstand toch van toepassing zijn, dan is het herroepingsrecht van de bewoner uitgesloten op grond 

van het feit dat te leveren producten en bijbehorende diensten tot stand komen overeenkomstig de specificaties en 

persoonlijke voorkeuren. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De aannemer en Berkvens behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en 

octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is daarom niet toegestaan 

informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden 

of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

Het is wel toegestaan informatie van deze website af te drukken of te downloaden voor persoonlijk gebruik. 

 

Online communicatie 

Berkvens garandeert niet dat naar ons verstuurde e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en 

verwerkt. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van het niet of te laat verwerken daarvan. 

 

Toepasselijk recht 

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting 

bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan. 

 


