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Hieronder vind je de “algemene voorwaarden particuliere verkopen via handmarkt.nl” aan. Wij
verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als ondernemer via
handmarkt.nl, geef je aan deze algemene voorwaarden te accepteren en na te leven.

Artikel 1 - Verkoopaccount
1. Iedere Ondernemer dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij zijn onderneming kan
aanbieden op het platform.
2. Aanmelding als Ondernemer houdt aanvaarding en naleving in van de algemene voorwaarden.
3. Om als Ondernemer te kunnen handelen dient de Ondernemer:
a. te beschikken over een account bij handmarkt.nl;
b. te bevestigen dat de Algemene voorwaarden zijn aanvaard;
c. te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening;
d. te beschikken over een Nederlands of Belgisch postadres.
4. De Ondernemer is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd zijn onderneming aan
te bieden op het Platform in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
5. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Verkoopaccount aan te maken, dat
uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van zijn onderneming.
6. Handmarkt.nl is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het
Verkoopaccount door de Ondernemer op te schorten.
7. Indien de Ondernemer niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens handmarkt.nl, al dan niet
uit hoofde van deze Algemene voorwaarden, is handmarkt.nl gerechtigd het gebruik van het
Verkoopaccount door de Ondernemer op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is
voldaan.
8. De Ondernemer is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Verkoopaccount.
9. De Ondernemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 2 - Klantrelatie
1. De Ondernemer erkent dat handmarkt.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.
2. De Ondernemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier
nakomen van de Koopovereenkomst.
3. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en
afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Ondernemer.

Artikel 3 - Betalingen
1. De adverteertarieven bedragen 5 (vijf) euro per maand. De tarieven zijn onder voorbehoud.
2. De bedragen die zijn vermeld in artikel 3.1. zijn per categorie. Indien de ondernemer wenst bij
meerdere categorieën te adverteren, betaalt de ondernemer per categorie hetzelfde bedrag dat
vermeld staat in artikel 3.1.
3. De overige adverteertarieven bedragen 20 (twintig) euro per week/per keer. Dit hangt af van de
gewenste adverteerorgaan. De bedragen zijn onder voorbehoud.
4. De in 3.3 genoemde advertenties worden via de mail gecommuniceerd.
5. De ondernemer geeft toestemming aan handmarkt.nl om deze bedragen maandelijks automatisch
te incasseren.

Artikel 4 - Garanties en verplichtingen
1. De Ondernemer verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te
aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
2. De Ondernemer garandeert dat:
- alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door handmarkt.nl zijn
opengesteld; - de door haar aangeboden Artikelen handgemaakte artikelen zijn;
- de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of
anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen
ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de
oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
- de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
- de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen
inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele
eigendom);
- het handelen van de Ondernemer en/of Artikelen van de Ondernemer de reputatie en/of het
imago van handmarkt.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
- door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden, de Algemene
Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
- zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van handmarkt.nl
terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
3. De Ondernemer zal handmarkt.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen handmarkt.nl als
gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
4. Het is de Ondernemer niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen
aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Handmarkt.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van
de Ondernemer te gebruiken zolang de Ondernemer Artikelen aanbiedt op het Platform op de
Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het
aanbod van) het Platform.
2. De Ondernemer erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de
vormgeving, de Content en alle handmarkt.nl Merken en logo's eigendom zijn en blijven van
handmarkt.nl en op geen enkele wijze door de Ondernemer zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van handmarkt.nl mogen worden gebruikt. De Ondernemer zal altijd de intellectuele
eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van handmarkt.nl en derden
volledig respecteren.
3. De Ondernemer zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie
bevattende het element “handmarkt”, “handmarkt.nl” en/of “handmarkt.nl Plaza” of een daarop
lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van handmarkt.nl ’s Merken
en/of logo’s door de Ondernemer dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen
van handmarkt.nl.

Artikel 6 - Beëindiging handmarkt.nl Ondernemerschap
1. Handmarkt.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Ondernemer geen
Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een
Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Particulier
Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als
handmarkt.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke
voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van
de Omgeving van handmarkt.nl verstoort of naar oordeel van handmarkt.nl schadelijk kan zijn voor
de goede naam van handmarkt.nl of derden.
2. De opzegtermijn van de verkoopaccount bedraagt 1 (één) maand. Indien de opzegging voor de
24e van de maand geschied, wordt er als laatst dezelfde maand geïncasseerd. Indien de opzegging
de 24e van de maand of erna geschied, wordt de volgende maand ook geïncasseerd.

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Ondernemersschap
1. Indien het Ondernemersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
b. is de Ondernemer niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de handmarkt.nl
Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
2. De Ondernemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door handmarkt.nl in verband
met de beëindiging van het Ondernemersschap door handmarkt.nl en de Ondernemer doet hierbij
afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het
Verkoopaccount.
2. De Ondernemer vrijwaart handmarkt.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard
dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze
Algemene voorwaarden.
3. De Ondernemer verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing
zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te
leven en vrijwaart handmarkt.nl voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van handmarkt.nl, is handmarkt.nl op geen enkele
wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Ondernemer in
verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen,
zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren
van het Platform, technische storingen, onjuiste Content etc.
5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.4 door een daartoe bevoegde
rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij
reeds nu overeen dat handmarkt.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe
aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/
kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal
bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 9 - Diversen
1. De Ondernemer zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van handmarkt.nl
en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens
handmarkt.nl. De Ondernemer vrijwaart handmarkt.nl volledig voor alle schade en/of kosten van
wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
2. De Ondernemer is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Ondernemersschap over te dragen
aan een derde, tenzij handmarkt.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft
gegeven.
3. Handmarkt.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te veranderen. De
gewijzigde Algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website
zijn geplaatst. Indien een Ondernemer daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount,
aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden. Het is
daarom raadzaam om de Algemene voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt
van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Algemene voorwaarden voor de Ondernemer niet
acceptabel zijn, is de Ondernemer gerechtigd het Ondernemersschap te beëindigen.
4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht,
zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht
zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Ondernemer stemt er mee in dat handmarkt.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het
bij handmarkt.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of
Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe)
(toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Ondernemersvoorwaarden en het Ondernemersschap worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

