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1 - ALGEMENE VOORWAARDEN   
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-03-2020.   

Artikel 1 - Definities   

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;   

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand 

aangaat met de ondernemer;   

3. Dag: kalenderdag;   

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de 

leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;   

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem 

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen 

informatie mogelijk maakt.   

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op 

afstand;   

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

8. 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;   

9. 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.   

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer   

LedKoning B.V.  

Handelend onder de namen: LedstripKoning, SolarlampKoning, LedprofielKoning, BouwlampKoning en WifilampKoning  

Rietveldenweg 49D   

5222 AP ’s-HERTOGENBOSCH   

T: 073 704 11 00   

E: info@ledkoning.nl   

KvK-nummer: 69862303   

Btw-identificatienummer: NL858042459B01   

Artikel 3 - Toepasselijkheid   

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen 

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.   

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument 

beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 

worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo 

spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.   

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de 

overeenkomst op afstand wordt gesloten, 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. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst 

op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 

kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden 

toegezonden.   

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing 

zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.   

    

Artikel 4 - Het aanbod   

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod 

vermeld.   

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving 

is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de 

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten 

en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.   

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de 

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:   

o de prijs inclusief belastingen;   

o de eventuele kosten van aflevering;   

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;   



  

 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;   

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;   

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor 

communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het 

gebruikte communicatiemiddel;   

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te 

raadplegen is;   

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de 

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;   

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;   

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze 

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;   

o en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.   

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de 

consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.   

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs 

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de 

ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.   

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de 

consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.   

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen 

kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst 

op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is 

hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.   

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat 

deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:   

1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;   

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan 

wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;   

3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;   

4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de 

consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;   

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar 

of van onbepaalde duur is.   

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.    

    

Artikel 6 - Herroepingsrecht   

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 

ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of 

een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.   

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in 

die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien 

redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.   

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst 

van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het 

modelformulier/per e-mail naar info@ledkoning.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van 

zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de 

geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.   

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 

dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de 

webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.   

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping   

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.   

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 

dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de 

webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.   



  

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht   

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het 

herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 

overeenkomst, heeft vermeld.   

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:   

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;   

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;   

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;   

d. die snel kunnen bederven of verouderen;   

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed  

heeft;   

f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.   

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:   

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 

bedenktijd is verstreken;   

Artikel 9 - De prijs   

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet 

verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.   

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan 

schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze 

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod 

vermeld.   

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg 

zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.   

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer 

dit bedongen heeft en:   

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de 

prijsverhoging ingaat.   

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.   

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen 

aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te 

leveren.   

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie   

  

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde 

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 

er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.   

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen 

die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.   

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen levering aan de ondernemer schriftelijk te 

worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.   

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer 

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, 

noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.   

5. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade door een defect product. De 

aansprakelijkheid van de ondernemer gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden.   

6. De garantie geldt niet indien:   

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren 

en/of bewerken;   

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden 

behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;   

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal 

stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.   

Artikel 11 - Levering en uitvoering   

  

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van 

bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.   

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.   



  

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het 

bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een 

langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel 

slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling 

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht 

op eventuele schadevergoeding.   

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.   

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend 

artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een 

vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten 

van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.   

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de 

consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen.  

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging   

Opzegging   

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe 

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.   

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met 

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.   

  

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  

o Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;  

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;   

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.   

Verlenging   

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit 

daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.   

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 

afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van 

maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen 

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.   

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, 

mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een 

opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst 

strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.   

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 

tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van 

de proef- of kennismakingsperiode.   

Duur  

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde 

met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór 

het einde van de overeengekomen duur verzetten.   

Artikel 13 - Betaling   

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 

7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen 

van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.  

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 

50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande 

de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.   

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te 

melden.   

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf 

aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Artikel 14 - Klachtenregeling   

 



  

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht 

overeenkomstig deze klachtenprocedure.   

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden 

ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.   

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst 

beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn 

van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig 

antwoord kan verwachten.   

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.   

5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting 

WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via 

het Europees ODR platform. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in 

behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.Een klacht schort de 

verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.   

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde 

producten kosteloos vervangen of repareren.   

Artikel 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.   

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen   

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen 

schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden 

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.   

 

  



  

 

2 - PRIVACYBELEID 
 
Artikel 1 - Over ons privacybeleid 

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig 

om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.  

 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LedKoning B.V., 

handelend onder de namen: LedstripKoning, SolarlampKoning en WifilampKoning (hierna te noemen: LedKoning). De ingangsdatum 

voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle 

voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden 

gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u 

uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met 

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Zo snapt u precies hoe wij werken.   

 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de 

contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

 
Artikel 2 - Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij 
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij verwerken o.a. naam-, adres-, woonplaatsgegevens, uw e-mailadres en indien 
opgegeven uw telefoonnummer. 
  
Webwinkelsoftware 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van BVB Media BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons 
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. BVB Media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te 
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. BVB Media is op basis van de overeenkomst die wij met hen 
hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing 
van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. BVB Media behoudt zich het recht voor om verzamelde 
gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. BVB Media houdt 
rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 
  
Webhosting en e-mail 
Wij nemen webhostingdiensten en emaildiensten af van BVB Media. BVB Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw 
gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers 
van BVB Media. Zij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw 
persoonsgegevens te voorkomen. BVB Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 
 
Onze website maakt gebruik van MailChimp®, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. MailChimp 
zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die door ons is verzonden, ziet u de 
‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. MailChimp maakt gebruik van cookies en 
andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven worden geopend en gelezen.  
 
Payment processors 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van MultiSafepay en 
AfterPay. MultiSafepay en AfterPay verwerken uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 
bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay en AfterPay hebben beide passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay en AfterPay behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken 
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven 
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen 
van dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelen.  MultiSafepay en AfterPay bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de 
wettelijke termijnen is toegestaan. 
  
Beoordelingen/reviews 

Wij verzamelen reviews via het platform van The Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u 

verplicht om een naam, e-mailadres en geslacht op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review 

aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert de (door u ingevulde) naam eveneens op de eigen website. In 

sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u 

uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens 

enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van 

het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle 

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de 

onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt. 

  
Verzenden en logistiek 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken standaard gebruik van de diensten 
van Montapacking Packaging Services en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, 
adres en woonplaatsgegevens met zowel Montapacking als PostNL delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het 

https://www.bvbmedia.nl/
https://mailchimp.com/
https://www.multisafepay.com/nl_nl/
https://www.afterpay.nl/nl/
https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/
https://www.montapacking.nl/
https://www.postnl.nl/


  

 

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan 
deze partijen ter beschikking. In enkele gevallen maken wij gebruik van de bezorgdiensten van DPD, UPS en/of Red je 
pakketje (same day delivery) voor het uitvoeren van de leveringen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de 
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op deze verzenders. 
  
Externe verkoopkanalen 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt bol.com 
uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met 
uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen 
verlies en ongeoorloofd gebruik. 
  
Artikel 3 - Doel van de gegevensverwerking 

 
Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd 
direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan 
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op 
grond van de overeenkomst tussen hen en LedKoning of een eed of wettelijke verplichting. 
 
Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te 
verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 
 
Cookies   

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen 

afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te 

helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan 

worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van LedKoning of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te 

houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met 

betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.   

Hieronder ziet u wat wij van u volgen. Het Standaard pakket zorgt ervoor dat de website van LedKoning en al zijn onderdelen goed 

functioneert. In het Persoonlijk cookie-pakket geeft u toestemming voor het gebruik van marketing cookies. Hiermee worden getoonde 

advertenties afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en niet willekeurig. 

STANDAARD PAKKET 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies werken een aantal  nodige 

functionaliteiten niet. 

 Cookies voor het bijhouden van de huidige sessie van de bezoeker (PHPSESSID, fe_typo_user) 
o Bewaartermijn: alleen huidige sessie 

 Cookie voor het gebruik van de winkelwagen (superSharedBasketHash) 
o Bewaartermijn: 9 dagen 

 

Analytische cookies 

Deze cookies gebruiken wij kennis te vergaren over het gebruik van onze website e n hiermee onze dienstverlening te verbeteren. We 

hebben de Google Analytics instellingen zo ingesteld dat er niet meer data word gedeeld dan nodig. Gegevens delen met Google voor 

advertentiedoeleinden is uitgezet, er is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het laatste octet van het IP-adres wordt 

gemaskeerd. 

 Anonieme Google Analytics (Tag Manager) cookies (_ga, _gat & _gid) 
o Bewaartermijn _gat: alleen huidige sessie 
o Bewaartermijn _gid: 1 dag 
o Bewaartermijn _ga: 2 jaar 

 

PERSOONLIJK PAKKET 

Marketing cookies 

 Cookies voor marketingdoeleinden (adverteren) met Bing (MUID, MUIDB, _uetsid) 
o Bewaartermijn MUID, MUIDB: 1 jaar 
o Bewaartermijn _uetsid: alleen huidige sessie 

 Cookie voor een check of het gebruik van Third Party Cookies zijn toegestaan (msThirdPartyCookie_t) 
o Bewaartermijn: 1 dag 
o Bewaartermijn: alleen huidige sessie 

 Cookies voor een connectie met Facebook (incl. marketing) (c_user, datr, fr, pl, sb, wd & xs) 
o Bewaartermijn wd: alleen huidige sessie 
o Bewaartermijn pl: 2 maanden 
o Bewaartermijn c_user, fr, & xs: 3 maanden 
o Bewaartermijn datr, sb: 2 jaar 

 
Om jouw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij je naar de websites van die partijen: 

 Google 

 Criteo Sponsored Products 

 Facebook 

https://www.dpd.com/nl
https://www.ups.com/be/nl/Home.page?
https://redjepakketje.com/
https://redjepakketje.com/
https://www.bol.com/nl/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation


  

 

 

Cookies uitzetten   

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te 

weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze 

en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Edge 

 Safari (iOS) 

 Safari (macOS) 

 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband 
met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij 
zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 
 
Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer 
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond 
van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij 
dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en 
documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 
 
Artikel 4 - Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de 
persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze 
rechten kunt beroepen. 
 
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-
mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen 
zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren 
wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij 
binnen onze systemen hanteren. 
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw 
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 
 
Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, 
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het 
einde van ons privacybeleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u 
op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich 
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 
 
Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, 
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie contactgegevens 
onderaan). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons 
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 
 
Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te 
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie contactgegevens onderaan). U 
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-
mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 
 
Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, 
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken(zie 
contactgegevens onderaan). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u 
op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons 
door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan LedKoning in een dergelijk geval de dienstverlening 
niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 
 
Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. 
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw 
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en 
daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling 
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit 
wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 
 
Wijzigingen in het privacybeleid 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/windows-10-view-delete-browser-history-microsoft-edge
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL


  

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met 
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 
 
Contactgegevens 

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons 

opnemen:   

 

LedKoning B.V. 

Handelend onder de namen: LedstripKoning, SolarlampKoning, LedprofielKoning, BouwlampKoning en WifilampKoning  

Rietveldenweg 49D   

5222 AP 's-Hertogenbosch   

073 704 11 00   

privacy@ledKoning.nl 

mailto:privacy@ledKoning.nl

