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1. Definities	
 
Onder deze voorwaarden wordt het volgende verstaan: 

1. Adviesprijs: de prijsindicatie die op de website en in eventuele overige reclame-uitingen aan 
de Consument wordt gecommuniceerd.  

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

3. Dag: kalenderdag 
4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken of 

diensten gedurende een bepaalde periode. 
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - 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 of gebruik gedurende een periode die is 
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie 
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

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

7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden 
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

8. Ondernemer: De natuurlijke rechtspersonen van het Vennootschap Onder Firma (vof), 
Farfan Galindo Company. 

9. Short Greens: Daarmee bedoelen wij de onderneming Short Greens (Short Greens is de 
handelsnaam) van het Vennootschap Onder Firma (vof), Farfan Galindo company. 

10. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping met 
daarachter de praktische uitwerking van het herroepingsrecht. 

11. Website: www.shortgreens.nl, die door Shortgreens wordt aangeboden en waarop de 
consument bestellingen kan plaatsen bij een ondernemer. 
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2. Identiteit van de Ondernemer 
 
2.1. De Consument die een bestelling plaatst met gebruikmaking van de Website gaat een 
Overeenkomst tot de levering van goederen en/of diensten aan met de Ondernemer die de 
betreffende Consument voor het plaatsen van de bestelling heeft geselecteerd. 
 
2.2. De gegevens met betrekking tot de identiteit van de betreffende Ondernemer zijn te vinden 
via www.shortgreens.nl/contact. 
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3. Toepasselijkheid  
 
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (waaronder begrepen 
lidmaatschappen en bestellingen) van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst 
op afstand tussen ondernemer en consument. 

 
3.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan 
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer 
voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de 
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos 
worden toegezonden. 
 
3.3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en 
voordat de overeenkomst 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 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. 
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4. Het aanbod  
4.1. De producten en diensten die via de website besteld kunnen worden en aldaar worden getoond, 
is het totale aanbod aan producten en diensten van de ondernemer. 	
 
4.2. Elk aanbod zoals dat op de website wordt gedaan, wordt gedaan onder de volgende 
voorwaarden: 

1. een aanbod geldt zolang de voorraad bij de desbetreffende ondernemer strekt; 
2. leeftijdsgebonden producten kunnen alleen geleverd worden aan personen die de benodigde 

leeftijd hebben en dit in geval van twijfel kunnen aantonen door middel van een geldig 
legitimatiebewijs; 

3. het staat de ondernemer vrij om niet te leveren aan een consument zonder opgave van 
redenen. 

 
4.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere dan de hiervoor 
genoemde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 
4.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en 
duurtransacties, digitale inhoud en/of diensten met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1. 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, diensten en/of digitale inhoud. 
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 
4.5. De consument kan door het door de ondernemer beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in 
te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld 
elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. De 
ondernemer kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de 
bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan de ondernemer op elk moment zonder 
opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door de ondernemer van 
de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde producten. 
 
4.6. 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. 
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5. De overeenkomst 
5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod (inclusief de 
daarbij geldende voorwaarden) aanvaardt door het invullen en versturen van het bestelformulier.	
De consument kan door het door de ondernemer beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te 
vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld 
elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. De 
ondernemer kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de 
bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan de ondernemer op elk moment zonder 
opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door de ondernemer van 
de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde producten.  
 
5.2. Het is de consument verboden om de producten en / of diensten te kopen (met als doel) om 
deze door te verkopen. 
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6. Herroepingsrecht  
 
6.1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen herroepen. De 
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van 
zijn reden(en) verplichten. 
 
6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop 
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke 
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren. 

2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag 
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 
onderdeel heeft ontvangen; 

3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde 
periode of onbepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen 
derde, het eerste product heeft ontvangen. 

 
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht: 
 
6.3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht 
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af na twaalf maanden 
van het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde 
bedenktijd. 
 
6.4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de 
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 
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7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd  
 
7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken 
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het 
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 
7.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 
7.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt. 
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8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument 
en kosten daarvan  

 
8.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige 
wijze aan de ondernemer. 
 
8.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. Dit hoeft niet als 
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de 
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is 
verstreken. 
 
8.3. De Consument zendt het product terug, laat het bij een volgende bestelling ophalen (indien 
binnen 14 Dagen) of brengt het product terug naar de vestiging van de ondernemer waar de 
bestelling is geplaatst, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat 
en verpakking.  
 
8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij 
de consument. 
 
8.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 
8.6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  
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9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping  
 
9.1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze 
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 
9.2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 
14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer 
aanbiedt het product zelf af te halen, wordt meegenomen bij een volgende bestelling (mits binnen 14 
dagen) of wordt teruggebracht door de Consument zelf, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het 
product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar 
gelang welk tijdstip eerder valt. 
 
9.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor 
de consument. 
 
9.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug 
te betalen. 
 
  



 

   Short Greens 2019                KVK: 73241156        Email: carlosfarfan@shortgreens.nl 12 

 

10. Uitsluitend Herroepingsrecht  
10.1. De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, 
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
overeenkomst, heeft vermeld:	

1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (bijvoorbeeld de 
microgroenten); 

2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt 
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
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11. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
 
Duur: 
11.1. De duur van een overeenkomst voor een bepaalde duur is duidelijk aangegeven bij de 
omschrijving van de duurtransacties.  
Opzegging: 
11.2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten 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 2 leveringen (maximaal ongeveer 4 weken). 
Verlenging: 
11.3. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde 
duur. 
11.4. 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 2 leveringen 
(maximaal ongeveer 4 weken). 
11.5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld ter 
kennismaking afleveren van producten, wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na 
afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
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12. Levering en uitvoering  
 
12.1. 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. 
 
12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument bij het plaatsen van de bestelling aan 
de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 
12.3 De ondernemer bezorgt alleen in de gebieden, die staan aangegeven op de website.    
 
12.3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen  
10 weken uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 21 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. De consument kan in dat geval ook kiezen voor een 
vervangend product, als dat mogelijk is voor de ondernemer. Hiervoor krijgt de consument geen 
korting of iets dergelijks.  
 
12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
heeft onverwijld terugbetalen. 
 
12.5. 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 
bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
12.6. De dagen en tijdstippen die de Ondernemer hanteert voor het bezorgen van de producten 
worden weergegeven op de website. De ondernemer spant zich in om de bestellingen binnen de 
tijdstippen op de aangegeven dagen te bezorgen, maar bezorgingen buiten deze tijdstippen binden 
de ondernemer niet. Het bindt de ondernemer alleen, wanneer de bestelling van de producten niet op 
de aangegeven dag worden geleverd.   
 
12.7. In het geval de consument niet thuis is bij het bezorgen op het opgegeven adres van de 
consument, waardoor de bezorging van de producten niet mogelijk is kan aan de overeenkomst 
worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of ergens bij de woning te plaatsen. De 
bezorging op deze wijze komt geheel voor het risico van de consument en de ondernemer is niet 
verantwoordelijk voor eventueel bederven of verdwijnen van producten. Ook niet voor eventuele 
schade op het product. 
 
12.8. De ondernemer informeert de consument over de acties die worden uitgevoerd, wanneer de 
consument niet thuis is bij de bezorging van de producten. Hierbij heeft de consument inspraak op 
welke actie het best uitkomt voor de consument. De ondernemer zal dit in acht nemen bij het 
bezorgen van de producten. Wanneer de suggereerde actie van de consument niet mogelijk is of 
volgens de ondernemer niet mogelijk is, zal de ondernemer kiezen voor een actie die volgens de 
ondernemer de nog best mogelijk optie zou zijn. Het niet uitvoeren van de gesuggereerde actie van 
de consument, bindt de ondernemer niet.  
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13. De Prijs  
 
13.1. De prijzen zoals vermeld op de website zijn adviesprijzen. De daadwerkelijk door de 
ondernemer voor de te leveren producten of diensten in rekening te brengen prijs wordt vermeld bij 
het in ontvangst nemen van de producten. Het staat de consument, los van zijn herroepingsrecht, vrij 
om een bestelling of deel daarvan binnen een termijn van één week kosteloos te annuleren indien en 
voor zover de prijs voor (dat deel van) de bestelling afwijkt van de Adviesprijzen die gehanteerd 
werden toen de bestelling werd geplaatst. 
 
13.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur (een levering van producten en/of 
diensten voor een bepaalde periode) worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten 
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en het 
vermelde onder 13.1. 
 
13.3 De ondernemer is echter wel gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen, met dien 
verstande dat wij je ten minste 14 dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Dit geldt 
alleen voor de onbepaalde periode na het einde van het aanbod met een vermelde geldigheidsduur 
(bepaalde periode). Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid 
de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen 
naar carlosfarfan@shortgreens.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website, 
met in acht name van artikel 11.2. “opzegging”. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. 
opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van 
onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst 
van toepassing. 
 
13.4. Aanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie aangegeven. De ondernemer 
behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te 
beëindigen. 
 
13.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het 
anders is vermeld door de ondernemer. 
 
13.6. De toepasselijke kosten van aflevering en/of bezorgen zijn helemaal gratis, tenzij het anders is 
vermeld door de ondernemer. 
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14. Garantie 
	
14.1 Indien en voor zover de overeenkomst een consumentenkoop betreft, is de wettelijke regeling 
uit artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (conformiteit) van toepassing.   
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15. Betaling  
 
15.1. Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debet-/creditkaart of andere mogelijkheden 
die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website of de website.  

15.2. Bestellingen worden in rekening gebracht via door jouw opgegeven betaalmethode.  

15.3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw 
betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren contant geld of betalen op rekening.   

15.4. Alle leveringen worden wekelijks, om de week of maandelijks in rekening gebracht. Wij sturen 
wekelijks tot maandelijks facturen van de bestelling.  

15.5. Het betaaltermijn voor de consument is 30 dagen nadat de levering in rekening is gebracht.   

15.6. Indien de consument niet binnen de genoemde termijn betaalt, zal de ondernemer meerder 
malen de consument hierop attenderen om het verschuldigde bedrag te betalen. Mochten de 
pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de 
schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de 
daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op de consument te verhalen.  
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16. Klachtenregeling 
 
16.1. Indien de consument producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het 
desbetreffende product gesteld mogen worden, dan wel producten in beschadigde toestand ontvangt, 
verzoekt de ondernemer de consument dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 Dagen 
na ontvangst van de producten de klachten aan de ondernemer kenbaar te maken. 
 
16.2. Hiertoe kan de consument contact opnemen met de ondernemer via het telefoonnummer 
+31625133168 of het contactformulier raadplegen via www.shortgreens.nl/contact. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen 
van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling. 
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17. Privacy  
 
17.1. Bij het bezoeken van de Website of bij het plaatsen en verwerken van een bestelling worden 
persoonsgegevens van de consument verwerkt. 
 
17.2. De wijze waarop de ondernemer met persoonsgegevens van de consument omgaat is te vinden 
in het Privacy- en Cookiestatement van Short Greens. 
 
17.3. De Consument zal vertrouwelijk omgaan met zijn persoonlijke inloggegevens, onder meer door 
het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen 
op de eigen computer, tablet en/of eigen telefoon op te slaan. 
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18. Geschillen 
 
18.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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19. Wijzigingen  
 
19.1. De ondernemer behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele 
voorgenomen wijzigingen zal de ondernemer de consument ten minste 14 dagen van tevoren op de 
hoogte stellen. Mocht de consument bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft de 
consument de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te 
sturen naar carlosfarfan@shortgreens.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze 
website, met in acht name van artikel 11.2. Indien de consument de overeenkomst echter niet 
beëindigt c.q. opzegt, en de consument blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de 
gewijzigde voorwaarden gebruik maken van de door ondernemer geleverde producten en/of 
diensten, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van 
toepassing. 
 


