
 

 

Algemene voorwaarden met betrekking tot de e-books van Lisette van de Heg  

Geldig vanaf 1 juli 2022 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de e-books van Lisette van de Heg. Als ik in deze 
voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ gebruik, bedoel ik jou als koper van (een van) mijn e-books. Gebruik ik ‘ik’, 
‘mij’ of ‘mijn’ dan bedoel ik:  

Lisette van de Heg, tekstschrijver & auteur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
67446558.  

Adres:  
Uilebaardlaan 43 
3772 PN Barneveld 

OVER DEZE VOORWAARDEN 

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de e-books die je aanschaft via 
www.lisettevandeheg.nl Wanneer je tot betaling overgaat, ga je ermee akkoord dat je deze 
voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en dat ze van toepassing zijn op deze overeenkomst. 
 
2. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is?  
Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld 
doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Als dat nodig is, 
overleggen we over een nieuwe afspraak die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken 
hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden. 

3. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?  
In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra 
afspraken maken, dan overleggen we hier samen over en leggen we de nieuwe afspraken vast. 
We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden. 
 
4. Wat als jij of ik andere afspraken wil maken of andere voorwaarden wil gebruiken? 
Als jij of ik afspraken wil maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn die afspraken 
pas geldig nadat ik ze per mail of post heb bevestigd.  

 
AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, LEVERING & DOWNLOAD  

5. Wat kun je van mij verwachten? 
Het aanbod van e-books op mijn website kan wijzigen, net als de prijzen. Op de bestelpagina geef 
ik duidelijk aan voor welk e-book/ welke e-books de overeenkomst geldt.  



 

 

De prijzen op de website www.lisettevandeheg.nl kunnen op elk moment worden   
teruggetrokken of gewijzigd. Foutje op de bestelpagina? Dan mag je me daar aan houden. 
Behalve wanneer het foutje duidelijk een blunder of systeemfout is en je dat van tevoren had 
kunnen weten. 

6. Wanneer hebben wij een overeenkomst? 
De overeenkomst tussen jou en mij komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging per 
e-mail is verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres. Jij en ik komen uitdrukkelijk 
overeen dat via elektronische weg een geldige overeenkomst wordt gesloten. 

7. De levering van het e-book 
Je ontvangt direct na je bestelling een downloadlink naar het e-book. Vanaf de dag dat je de mail 
met downloadlink hebt ontvangen, kan je het e-book binnen een maand downloaden. Na deze 
termijn van een maand kan ik de mogelijkheid tot downloaden niet langer garanderen. 
 
Heb je geen e-mail van mij ontvangen of blijkt de downloadlink niet te werken? Laat het me 
binnen 24 uur weten via info@lisettevandeheg.nl. Ik zal een passende oplossing zoeken en je 
binnen drie werkdagen een antwoord mailen. Heb ik toevallig net vakantie als je mij mailt? Dan 
kan het wat langer duren voordat je van me hoort. In de automatische reply die je ontvangt, 
staat vanaf welke datum ik mijn mail weer lees en beantwoord. 
 
8. Bestandstype en updates 
Het e-book wordt geleverd als e-pub. Dit bestandsformaat is geschikt voor de meeste e-readers, 
tablets en smartphones. Het e-book is beveiligd met de e-pub kopieerbeveiliging (DRM) van 
Adobe. Dat is niet om je dwars te zitten, maar wel omdat er veel illegale kopieën van e-books 
worden verspreid. Wil je weten waarom ik dat niet leuk vindt? Stuur me een mail en ik leg het je 
uit ѧѨѩѪѫѬ  
 
Om een e-pub bestand te kunnen lezen heb je het gratis programma Adobe Digital Editions 
nodig. Dit is online te vinden en (gratis) te downloaden. Ik ben niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor het correct fucntioneren van deze software en/ of applicaties, de 
beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.  
 
Voor het e-book dat je koopt worden geen updates verstrekt. Door de bestelling te plaatsen 
verklaar je uitdrukkelijk dat je hiervan op de hoogte bent en dat je hiermee instemt.  
 
9. Verzakingsrecht en retourrecht 
Je kunt de aankoop van het e-book niet ongedaan maken (verzakingsrecht) of het e-book 
retourneren.  

 
WAT MAG JE MET HET E-BOOK DOEN? 
 

10. Persoonlijk gebruik 



 

 

Het e-book dat je koopt is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om het 
e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verkopen of het op andere wijze aan een ander over 
te dragen. 
 

PRIJZEN EN BETALING  
 

11. De prijs van het e-book 
Je betaalt de prijs die vermeld wordt op de bestelpagina en ontvangt het e-book (of meerdere e-
books) van je keuze. Was er overduidelijk sprake van een fout of vergissing op de bestelpagina? 
Dan kan ik deze fout ook na de totstandkoming van de overeenkomst corrigeren.  

 
12. Betalingsmogelijkheden 
Je kunt betalen door middel van Ideal, Paypal of Bancontact. Ik kan de betalingsmogelijkheden in 
de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds 
zichtbaar zijn op de bestelpagina.  
 
13. Verwerking betalingen 
Voor de verwerking van de online betalingen, maak ik gebruik van betalingsplatform Mollie. Ik 
doe mijn best om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier te 
organiseren, maar ik kan in geen geval verantwoordelijk of aanpsrakelijk worden gehouden voor 
de afhandeling van de online betaling of de verwerking van jouw vertrouwelijke financiële 
gegevens.  

 

TOT SLOT 

Heb je nog vragen? Stuur een mail met je vraag naar info@lisettevandeheg.nl   

Ik wens je veel leesplezier!  

 
 


