
VOORWAARDEN
ALGEMENE

Indien u diensten bestelt via een e-mail of een offerte/ factuur toegestuurd door
Renske Anna, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeen-
komsten bij Renske Anna. Deze voorwaarden zijn via de website www.renskeanna.nl te 
raadplegen of worden gratis per mail toegestuurd indien hierom gevraagd wordt. 
1.2 Door bij Renske Anna een bestelling te plaatsen, zowel via e-mail als via een 
toegestuurde offerte/factuur gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van 
Renske Anna.

1.4 Renske Anna en de klant accepteren dat wederzijdse communicatie op digitale
manier mag plaatsvinden. 

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden uitgesloten.

1.5 Renske Anna is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de inhoud 
van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en offertes
2.1 Renske Anna behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe 
ingang te wijzigen. 
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van externe kosten
stijgen, is Renske Anna gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen, waarbij 
de klant van een dergelijke omstandigheid op de hoogte wordt gebracht. 
2.3 Een op maat gemaakte offerte is vrijblijvend en is 30 dagen geldig. 
2.4 Renske Anna kan niet aan de offerte worden gehouden, indien de klant in termen van
redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
vergissing of verschrijving bevat. 
2.5 Een samengestelde offerte verplicht Renske Anna niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
2.6 De gehanteerde prijzen in een offerte gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
2.7 Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de offerte van Renske
Anna door de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een 
bevestigings e-mail aan Renske Anna.
2.8 Renske Anna is gerechtigd om bestellingen te weigeren. 
2.9 Ook wanneer de ontwerpfase start betekent dit een akkoord op de offerte.
2.10 Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, zal
de klant tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te ver-
goeden + 50,- euro. Zie artikel 10.3
2.11 Prijzen en offerte voor maatwerk geschieden per mail. Telefonisch worden geen 
prijs-opgaven gedaan. 
2.12 Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan 
geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke)
eisen die daaraan gesteld worden. 

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro, exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij 

3.2 Indien uw betaling in gebreke blijft is Renske Anna gerechtigd om de bestelling op 
te schorten dan wel te annuleren. Zie artikel 10.1
3.3 Bij een bestelling van drukwerk of ontwerp op maat wordt een aanbetalingsfactuur
opgesteld t.w.v. 30% van het offertebedrag. De restfactuur wordt toegezonden na 

anders vermeld.

aflevering. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Gegevens op het drukwerk
4.1 Voordat het drukproces wordt gestart, stuurt Renske Anna ter controle altijd een
laatste digitale definitieve versie van het drukwerk naar de klant.
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijke voor de controle op juistheid en spelling van 
de gegevens. Renske Anna is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid
van de gegevens. Zie artikel 8.
4.3 Renske Anna vraagt de klant de adressen tijdig aan te leven in een .doc of .xls 
bestandsformaat. Ook hier geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de controle,
juistheid en compleetheid van de gegevens. 

5. Privacy
5.1 Alle door de klant verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van 
uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor aanbiedin-
gen, reclames of andere producten en diensten van Renske Anna. Deze aanbiedingen
zullen u per mail of post worden toegestuurd. Mail adressen zullen niet overgedragen
worden aan derden t.b.v commerciële doeleinden. 
5.2 Renske Anna heeft het recht om alle ontwerpen en drukwerk te fotograferen en te 
publiceren op de website en sociale media van Renske Anna, alsmede te gebruiken als
promotiemateriaal op beurzen.
5.3 Zie Privacyverklaring voor meer informatie over hoe Renske Anna met data omgaat.

6. Levering
6.1 De pakketten worden standaard verzonden met de pakketservice van MyParcel.nl.
6.2 Prijzen van verzendkosten in NL en buitenland worden naar de prijzentabel van
MyParcel.nl berekend. 
6.3 Renske Anna streeft ernaar het drukwerk zo snel mogelijk na akkoord op de 
definitieve versie te leveren. De levertijd die zij hierbij aangeeft geldt als indicatie.
Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend. 
6.4 Een overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op een schade-
vergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
6.5 Hoewel Renske Anna haar uiterste best doet om te zorgen dat de producten zo 
snel mogelijk bij de klant zijn, is Renske Anna niet aansprakelijk voor eventuele vertra-
gingen veroorzaakt door de postbezorger of transporteur. 
6.6 Wanneer de bestelling is gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van derden van 
toepassing.
6.7 Renske Anna is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen
van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Renske Anna toch
aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot
het orderbedrag.

6.11 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals

6.8 Renske Anna adviseert beschadigde pakketten niet aan te nemen. 
6.9 De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander opgegeven adres. 
6.10 Wanneer de bestelling retour komt bij Renske Anna en de bestelling wel is aange-
boden worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht bij het nogmaals 
verzenden van de bestelling. 

Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en Pinksteren. 

8. Garanties, klachten en aansprakelijkheid schade
8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en 
afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeu-

ring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 
8.2 De klant accepteert uitdrukkelijk de volgende eigenschappen van het drukwerk, 
welke geen reden voor afkeuring kunnen zijn: 
- dat er verkleuring van papier en/of inkt in de loop van tijd op kan treden
- dat binnen een drukgang kleurverschillen ontstaan
- wanneer de geleverde producten handgemaakt zijn, er minimaal verschil kan optreden
in formaat en kleur. 

7. Overmacht
7.1 Renske Anna is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te
wijten is aan schuld door Renske Anna en een oorzaak betreft die buiten haar macht
ligt. In geval van overmacht kan de klant Renske Anna niet aansprakelijk stellen.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Renske Anna
kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoon-
verkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

8.3 Renske Anna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkende drukkleuren. 
PDF proeven via mail en voorbeelden op internet zijn qua kleur nooit gelijk aan het druk-

voor de kleur echtheid bij de definitieve druk.
werk. Een papieren proefdruk kan hier een betere indicatie geven, maar is geen garantie 

8.4 Renske Anna zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, zal zij zorg 
dragen voor een passende oplossing.
8.5 Renske Anna is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: a. ondeskundig
gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waar-
voor het naar objectieve maatstaven geschikt is; b. doordat Renske Anna is uitgegaan
van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; c. door der-
den die op verzoek of met toestemming van de klant bij de uitvoering van de overeen-
komst worden ingeschakeld; of d. materialen of diensten die op verzoek of met toe-
stemming van de klant door derden worden geleverd.
8.6 Alleen directe en aan Renske Anna toerekenbare schade komt voor vergoeding
in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet
uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen,
verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze
beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.7 Voor zover Renske Anna aansprakelijk is voor vergoeding van schade, dan is deze
beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en
in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het
voorkomend geval aan Renske Anna uitkeert.
8.8 De klant vrijwaart Renske Anna voor aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper
toerekenbaar is.
8.9 Genoemde beperkingen in de artikelen 8.5 t/m 8.7 gelden niet indien: a. de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Renske Anna of haar (leidinggevende) onder-
geschikten; b. er sprake is van productaansprakelijkheid ten aanzien van een consument
in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.
8.10 Renske Anna is niet aansprakelijk voor tekstuele fouten door het door de klant
foutief aanleveren van teksten welke worden verwerkt. De klant geeft akkoord op de
digitale proef van het ontwerp of kaartje verstrekt aan de klant door Renske Anna. 
Een papieren proefdruk kan bij elke opdracht worden verstrekt aan de klant door 
Renske Anna, indien gewenst. De klant dient dit zelf goed te controleren. Mochten er
na de digitale of papieren proefdruk teksten fout worden verwerkt door Renske Anna
welke zonder goedkeuring zijn afgedrukt, dan zal het product opnieuw geleverd worden
binnen de kortst mogelijke, doch in alle redelijkheid haalbare, leveringstermijn.
8.11 Indien en voorzover Renske Anna producten of verpakkingen vervaardigt op grond
van uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant, zoals door de klant aangeleverde specifi-
caties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de klant er voor in dat geen
inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De klant vrijwaart Renske Anna voor
aanspraken van derden ter zake en vergoed alle door Renske Anna in verband met
deze aanspraken gemaakte kosten.

9. Ruilen en retourneren

10. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

9.3 In het geval van maatwerk en aangepaste ontwerpen vanaf de website
www.renskeanna.nl is het niet mogelijk deze te retourneren. 

9.1 Renske Anna doet er alles aan om de klant via de website/ mail te informeren over
haar producten.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Renske Anna de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

9.4 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het
Burgerlijke Wetboek zijn niet van toepassing als het om een op maat gemaakt
specifiek product gaat.
9.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schrifelijke 
goedkeuring, waarbij Renske Anna het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze 
van verzending. De rechtstreekse kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de 
klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.6 De klant is verplicht om de geleverde producten na ontvangst onmiddellijk te controle-
ren. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar 
worden gemaakt door een mail te sturen naar renske@renskeanna.nl

10.2 In de gevallen genoemd onder 10.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van
de klant onmiddellijk opeisbaar en zal Renske Anna niet tot enige schadevergoeding
gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar
aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.
10.3 De kosten voor ontbinding van een ontwerpopdracht zijn 50,- euro + de al reeds
gemaakte ontwerpuren + de al reeds gemaakte materiaal- en drukkosten, mits anders is
overeengekomen.

10.1 Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of in gebruik zijn
genomen, kunnen niet gereclameerd worden. Naast hetgeen bepaald is in geval van over-
macht en in artikel 9 is Renske Anna bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen
uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze
overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeel-
telijk te ontbinden: a. indien de klant in verzuim is of Renske Anna goede grond heeft te
te vrezen dat de klant niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal 
voldoen; b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillisse-
ment of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk 
over zijn vermogen kan beschikken; of c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Renske Anna kan worden gevergd.

11. Auteursrecht en rechten van intellectuele eigendommen
11.1 Opgemaakt onder voorbehoud van druk-, spel- en zetfouten. 
11.2 Alle door Renske Anna geleverde producten blijven eigendom van Renske Anna totdat
de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
11.3 Op alle door Renske Anna afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen 
mogen op geen enkele wijze worden nagemaakt, vermenigvuldigd en/of verspreid zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.
11.4 Niets van de website van de producten van Renske Anna mag worden verveel-
voudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Renske Anna. 
11.5 De klant heeft geen recht op het ontwerp of het originele werkbestand. Deze blijft ten 
alle tijden in het bezit en eigendom van Renske Anna.

12. Nederlands recht en geschillen
12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbindtenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
12.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Renske Anna is gevestigd
bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Renske Anna het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van
consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
12 .3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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PRIVACY

Renske Anna, gevestigd aan Heelkruid 55, 3824 NR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
https://www.renskeanna.nl Heelkruid 55, 3824 NR Amersfoort 0031 636025168

Renske van Twillert is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Renske Anna.
Zij is te bereiken via renske@renskeanna.nl

Door een bestelling te plaatsen bij Renske Anna, ga je akkoord met onderstaande privacy
bepalingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Renske Anna verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Renske Anna verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Biometrische gegevens, als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Renske Anna verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Renske Anna verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Renske Anna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Renske Anna) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Renske Anna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ontwerpen waarin deze gegevens zijn
verwerkt worden onbeperkt bewaard voor portfolio doeleinden en beursdeelnames. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Renske Anna verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Renske
Anna toont gemaakte ontwerpen waarin persoonsgegevens zijn verwerkt in een portfolio
aan nieuwe klanten en op beurzen. Foto's van deze ontwerpen mogen alleen gemaakt
worden na toestemming van Renske Anna en zonder de persoonsgegevens duidelijk lees-
baar in beeld te brengen. Daarnaast toont Renske Anna de gemaakte ontwerpen online
via foto's op haar website www.renskeanna.nl Hierbij worden privacygevoelige gegevens
in overleg onleesbaar gemaakt.

Renske Anna gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Renske Anna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoons-
gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar renske@renskeanna.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-
nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Renske Anna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Renske Anna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
renske@renskeanna.nl. 
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