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Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Markt Bezorgt en op elke 
overeenkomst op afstand tussen jou en De Markt Bezorgt. Op deze voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. 
 
Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan slechts beroep worden gedaan indien en voor 
zover deze door De Markt Bezorgt uitdrukkelijk zijn aanvaard.  
 
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. De gewijzigde 
voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord 
te gaan met de gewijzigde voorwaarden. 
 
Privacy 
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacy 
beleid verwerkt. De Markt Bezorgt is een initiatief opgezet door mensen van innovatiebureau Forty 
en hanteert daarom eenzelfde privacybeleid.  
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Alle intellectuele eigendommen met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot 
de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij De Markt Bezorgt en/of bij diegene 
van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om 
zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te 
verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 
 
Informatie op website van ons en van derden 
De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de site aantreft, 
stellen wij het zeer op prijs dat je ons dat meldt via hallo@demarktbezorgt.nl. De website bevat 
links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig 
mogelijk. Wij staan echter niet in  voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. 
 
Aanbod  
Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, 
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de consument mogelijk te maken. Elk 
aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft: 

• De prijs inclusief belastingen;  
• Kosten van verzending;  
• Manier waarop overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarbij nodig zijn;  
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.  

 
Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geldt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. DeMarktBezorgt is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan 
te passen.  
 



Overeenkomst 
De overeenkomst tussen jou en De Markt Bezorgt komt tot stand nadat je de bestelling op de 
website hebt afgerond en van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen met daarin de details van 
je bestelling. We sturen de volgende informatie op overzichtelijke en toegankelijke manier mee 
wanneer je een Marktbox bestelt;  

• het (digitale) bezoekadres van de vestiging van DeMarktBezorgt, waar je terechtkunt met 
klachten; 

• de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht, dan wel een 
duidelijke en onderbouwde melding van uitsluiting van het herroepingsrecht;  

• informatie over bestaande service na aankoop.  
 
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende 
beschikbaarheid van de betreffende Marktbox en de inhoud daarvan.  
 
Herroepingsrecht 
De Markt Bezorgt biedt online verse producten aan, rechtstreeks van de markt.  Klanten mogen 
daarom redelijkerwijs verwachten dat de producten in de Marktbox nog enkele dagen houdbaar 
zijn. De Markt Bezorgt maakt gebruik van de wettelijke uitzondering op bederfelijke waar, 
aangezien verse producten binnen de officiele bedenktermijn van veertien dagen kunnen 
bederven. Voor alle verse producten zoals groente, fruit, vleeswaren en zuivel geldt het 
herroepingsrecht niet. Dit staat echter los van het recht om producten te retourneren als deze niet 
voldoen aan de kwaliteit zoals van tevoren door De Markt Bezorgt is gecommuniceerd.  
 
Prijzen en bezorgkosten 
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij 
anders vermeld of expliciet overeengekomen. De Marktbox kost € 24,95 exclusief € 4,95 
bezorgkosten.  
 
Voor alle producten geldt dat je de prijs betaalt die het artikel op het moment van afrekening van 
de bestelling kost. 
 
Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden 
weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke 
prijzen en uiterlijke kenmerken. Je kunt dan geen aanspraak maken op levering op grond van de 
foutief weergegeven informatie. 
 
Allergeneninformatie 
De Marktbox bestaat uit een vaste combinatie van verschillende producten. De producten kunnen 
daarom niet vervangen worden door andere producten. De producten bevatten de volgende 
allergenen: 

• Kaas: melk, lactose 
• Ambachtelijk brood: gluten, lactosevrij 
• Krentenbollen en afbakbroodjes: gluten, lactose 
• Noten 

 
Bezorging via De Markt Bezorgt 
Als je een bestelling plaatst via de website, wordt deze door De Markt bezorgt of door een van onze 
bezorgpartners bezorgd op het door jouw gekozen adres. 
 



Op dit moment is de bezorgservice van De Markt Bezorgt in een beperkt gebied in Nederland actief, 
namelijk alleen in Utrecht met de postcodes 3511-3515, 3521-3523, 3531-3534, 3551-3552, 3561-
3562, 3571-3572 en 3582-3583. 
 
Welke levertermijnen voor je bestelling via de bezorgservice gelden, kun je zien via de 
bestelschermen of komt tot stand in overleg met De Markt Bezorgt. Wij streven ernaar deze 
levertermijnen te halen. Mochten wij later of vroeger zijn, geeft dat geen recht op restitutie of 
weigering van uw bestelling. In dat geval zul je altijd geïnformeerd worden door de bezorger die 
naar u onderweg is.  
 
Betaling van bestelling 
Je kunt je boodschappen via de website betalen door middel van iDEAL. Bestellingen die niet door 
onze payment service provider zijn goedgekeurd, worden niet geleverd. Dit wordt dan zichtbaar in 
het beeldscherm. Je moet altijd een bestelbevestiging per e-mail krijgen, anders is je bestelling 
niet officieel en zal deze niet uitgeleverd worden. In dat geval kun je contact opnemen met onze 
servicedesk via hallo@demarktbezorgt.nl. 
 
Aflevering van de bestelling 
Wij verzoeken je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in 
ontvangst te nemen. Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zal de 
bezorger proberen je bestelling afgegeven bij de buren van het door jou opgegeven adres.  
 
Mocht je op het tijdstip niet aanwezig zijn en mochten wij de bestelling niet bij de buren kunnen 
afgeven dan nemen wij de bestelde Marktbox mee terug. Wij zullen dan proberen een nieuwe 
afspraak te maken. Wij hebben het recht hiervoor opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen. 
 
Het is niet mogelijk een bestelling via de Website te annuleren nadat de bestelling door ons is 
bevestigd.  
 
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kun je geen rechten 
ontlenen en overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.  
 
Als de levering van een Marktbox of versproduct onmogelijk blijkt te zijn, zullen we ons inspannen 
om je een alternatief aan te bieden en beschikbaar te stellen. Bij de uiteindelijke bezorging wordt 
op duidelijke wijze vermeld dat het een alternatief betreft. De kosten van een eventuele 
retourzending als gevolg hiervan, neemt De Markt Bezorgt voor haar rekening.  
 
Retouren 
Zie kop ‘herroepingsrecht’.  
 
Klachtenprocedure 
Indien je producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het betreffende product gesteld mogen worden, verzoeken 
wij je dit binnen 24 uur na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kun je contact opnemen 
met onze servicedesk: hallo@demarktbezorgt.nl. De servicedesk zorgt ervoor dat je klacht zo snel 
en goed mogelijk wordt afgehandeld. 
 
 
 
 



Overige 
Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat ze worden 
doorverkocht. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende 
redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers. 
 
 


