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ARTIKEL 1 -DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten 
aanbiedt

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van 
de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op 
afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand
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ARTIKEL 2 -IDENTITEIT ONDERNEMER

Auteur en uitgever van E-book (In PDF):
Marjan Hendriks
Magma Holistisch Centrum
Sint Cornelisstraat 15
5827 AJ Vortum-Mullem
0485-521910
Info@magmacentrum.nl
www.magmacentrum.nl

Geregistreerd in het kwaliteitsregister met nummer 39906239389 en bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 17257015 met BTW-id nummer NL003363477855.

ARTIKEL 3 -TOEPASSELIJKHEID

3.1  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.2 Zodra de consument heeft aangegeven akkoord te gaan met Algemene Voorwaarden E-book, zijn de 
hierin beschreven voorwaarden van toepassing.

3.3  De hieronder beschreven voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aanbod van een e-book in 
PDF die middels download door consument verkregen kan worden, nadat tussen ondernemer en 
consument een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen. Dit e-book kan consument op laptop, 
telefoon of tablet bekijken.

3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de 
geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, 
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST EN LEVERING

4.1 Een overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat een betaling is gedaan voor de e-book
door de consument. Ondernemer en de consument komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische 
weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening 
doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Ondernemer gaat er 
redelijkerwijze ook van uit dat de consument die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook 
gerechtigd en bekwaam is om de consument te verbinden.

4.2 De levering van een e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link 
voor het downloaden van het e-book aan de consument wordt bezorgd, en dit vrijwel direct na betaling van 
de bestelling. Door het verzenden van het download link heeft ondernemer aan haar leveringsplicht 
voldaan. Mocht de consument de download link na betaling niet ontvangen of mocht de download link niet 
werken, dient de consument ondernemer uiterlijk binnen 24 uur te contacteren via info@magmacentrum.nl

4.3 Link om e-book in PDF te downloaden is 60 minuten na betaling beschikbaar en komt als berichtgeving
na betaling op scherm van consument. Ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid en kan niets worden
verweten indien consument e-book niet binnen de opgegeven tijd gaat downloaden.
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ARTIKEL 5 – PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen van de e-books zijn inclusief B.T.W. De prijzen van de e-books kunnen wijzigen. De prijs van 
een e-book is bindend zoals vermeld ten tijde van bestelling van e-book en tot stand komen van een 
overeenkomst op afstand.

5.2. De aankoop van een e-book kan worden betaald door middel van de online betalingsmogelijkheden 
van Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW  Amsterdam. 

5.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet ondernemer beroep op externe professionele en 
gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de consument 
die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe 
partner en de betrokken financiële instellingen. Mollie B.V. heeft geen toegang tot de vertrouwelijke 
financiële gegevens van de consument.

5.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de 
vertrouwelijke financiële gegevens van de consument, kan ondernemer in geen geval verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden geacht.

5.5 Een e-book zal slechts worden geleverd aan de consument indien volledig voormeld bedrag is betaald.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

6.1 Het e-book, zoals aangeboden door ondernemer, is een digitaal boek in PDF dat de consument na 
betaling kan downloaden. De Wet ( art. 6:230p BW ) bepaalt: de consument heeft geen recht van 
ontbinding bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de 
nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument 
heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. Bij het akkoord gaan met deze 
Algemene Voorwaarden door de consument verklaart de consument hiervan op de hoogte te zijn en 
afstand doet van zijn -vermeende- recht van ontbinding.

ARTIKEL 7 – DISCLAIMER

7.1 Alle e-books worden met de grootste zorg samengesteld. Ondernemer biedt echter geen garantie dat 
de informatie volledig, juist of up to date is. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden verleend.
Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of
onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van 
deze gegevens en informatie. Gebruik van een e-book en website is geheel voor eigen risico.
De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies.
Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

ARTIKEL 8 – COPYRIGHT

8.1 Op  een e-book van ondernemer is copyright van toepassing. Een e-book is uitsluitend voor 
persoonlijke gebruik en mag niet worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, 
geautomatiseerde gegevensbestanden, of op welke andere wijze ook onder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de ondernemer. Ook het doorsturen van (gedeeltes van) een e-book of (gedeeltes van) 
een e-book plaatsen op sociale media, op welke wijze dan ook, wordt als schending van copyright 
beschouwd.

ARTIKEL 9 –KLACHT EN GESCHILLEN

9.1 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in 
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9.2 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is
in het buitenland.
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