
Algemene Voorwaarden voor www.uithuis.com 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.uithuis.com, zoals deze beschikbaar is 
gesteld door Uit Huis. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van digitale 
producten die aangeboden worden op www.uithuis.com. 
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informa@e op onze 
website aan u aanbieden. 

1. Iden8teit van de ondernemer 
Uit Huis; 
GD Jordensplein 26, 7417 ZP Deventer; 
E-mailadres: info@uithuis.com 
KvK-nummer: 75537265 
Btw-iden@fica@enummer: NL203653361B03 

2. Aanbiedingen, prijzen, betalingen en levering 

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 9% 
BTW. 

2.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op geschiedt online en via de aangeboden 
betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automa@sch via email 
geleverd. 
 
2.3 Alle producten aangeboden op de website van Uit Huis zijn vooralsnog digitaal. Dit betekend dat 
de producten ook digitaal, dus per e-mail geleverd worden. Voorwaarden voor levering zie: 4.2. 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke 
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als 
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel 
overeenkomst met Uit Huis te mogen claimen of te veronderstellen. 

Uit Huis stree` naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de 
informa@e van of de inhoud op www.uithuis.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij 
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informa@e en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garan@e 
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te 
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uit Huis aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige informa@e die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen 

3. Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informa@e op deze website is gra@s zolang u deze informa@e niet kopieert, 
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informa@e op deze website 
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schri`elijke toestemming van Uit Huis is het niet toegestaan tekst, 
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom 
berust bij Uit Huis. 

http://www.uithuis.com
mailto:info@uithuis.com


4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

4.1 Uit Huis is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende 
producten. 

4.2 Corresponden@e en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk 
voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Uit Huis. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk 
voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en 
virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen. 

5. Copyright 

5.1 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads 

5.2 Op de digitale producten van Uit Huis berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de 
gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren. 

5.3 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en 
vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren. 

6. Bestelling annuleren 

6.1 Op digitale producten van Uit Huis geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde 
en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. 

7. Diversen 

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk 
recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 
Uit Huis vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. 

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

7.3 Alle geschillen tussen par@jen zullen bij uitslui@ng worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde 
rechter in Nederland. 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de 
disclaimer van www.uithuis.com op deze pagina.


