
Algemene voorwaarden 

PETER HAHN is lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat wij 

verplicht zijn om ons aan de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel te houden. Wij hanteren 

daarnaast een aantal aanvullende voorwaarden en services:  

 

1. Levering 

Direct na de ontvangst van uw bestelling wordt deze in behandeling genomen. Mocht de 

levering vertraging oplopen of een artikel onverhoopt niet (direct) leverbaar zijn, dan krijgt u 

daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst 

heeft, bericht. Wij leveren zolang de voorraad strekt. 

U kunt kiezen voor levering met PostNL of voor levering in een KIALA-punt.  

 

PostNL  
 

Nadat uw pakket ons magazijn heeft verlaten, wordt het binnen 5 werkdagen bij u bezorgd. 

De bezorger van PostNL bezorgt uw bestelling op het door u opgegeven adres. Is er op het 

opgegeven adres niemand thuis, dan probeert de bezorger het bij één van de buren. Als deze 

ook niet thuis zijn, dan stopt de bezorger een kaartje in de brievenbus met daarop de 

informatie waar en vanaf wanneer de bestelling kan worden afgehaald.  

 

KIALA  

Bent u vaak van huis? Dan is levering bij een KIALA-punt wellicht de ideale oplossing. Een 

KIALA-punt is een tankstation of winkel bij u in de buurt waar u uw pakket kunt afhalen. Op 

www.kiala.nl kunt u eenvoudig het voor u dichtsbijzijnde punt achterhalen. Uiteraard kunt u 

ook onze klantenservice om advies vragen. Nadat uw pakket ons magazijn heeft verlaten, 

wordt het binnen 7 werkdagen in het gekozen KIALA-punt geleverd. U krijgt telefonisch of 

per e-mail bericht dat uw pakket afgehaald kan worden. Let op: Om u in te kunnen lichten, is 

het noodzakelijk dat u bij uw bestelling uw telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft.  

 

Tegemoetkoming verzendkosten  
Voor verpakking en verzending berekenen we u € 5,95. Bij een bestelling die in gedeelten 

wordt verzonden, wordt de tegemoetkoming in de verzendkosten slechts éénmaal berekend. 

Het maakt geen verschil of u voor PostNL of voor levering via een KIALA-punt kiest.  

2. Herroepingsrecht 

http://www.kiala.nl/


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 

overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen 

derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.  

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Peter Hahn Nederland BV, Postbus 125, 

3980 CC Bunnik, telefoonnummer bestellijn 0900 – 7383742, emailadres: 

service@peterhahn.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-

mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor 

gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet 

verplicht.  

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw 

uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is 

verstreken.  

 

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die 

u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele 

extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons 

geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen 

nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons 

terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke 

transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval 

zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen 

wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond 

dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

Retourneren  

Wat u niet wilt behouden, kunt u terugsturen, natuurlijk wel in onberispelijke, ongebruikte 

staat, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, met de afleverbon erbij. Het 

passen van de artikelen is uiteraard wel toegestaan. Eventuele zegels moeten nog intact zijn en 

merklabels mogen niet verwijderd zijn. Als u de originele verpakking niet meer heeft, kunt u 

de artikelen ook in een andere doos terugsturen. Retouren kunt u kosteloos sturen naar:  

 

PETER HAHN  

Antwoordnummer 5500  

3980 WD Bunnik  
 

Modelformulier voor herroeping 
 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: Peter Hahn, Antwoordnummer 5500, 3980 WD Bunnik, faxnummer 0900-7424632, 

emailadres service@peterhahn.nl 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop 

van de volgende producten: 

.................................................................................................* herroep/herroepen* 

– Ontvangen op ..........* 

– naam consument(en): 

– Adres consument(en): 



– Handtekening consument(en): 

– Datum: 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.  

3. Betalen 

  Betaling van het totaalbedrag in één keer per acceptgiro binnen 14 dagen  
In uw pakket ontvangt u een rekeningoverzicht en een acceptgiro waarmee u het 

verschuldigde bedrag kunt betalen.  

  Gespreide betaling in 3 termijnen  
Bestellingen met een waarde van € 250,– of meer kunnen in 3 maandelijkse termijnen betaald 

worden. Vervaldatum 1e termijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De vervaldatum 

van de volgende termijnen is steeds één maand later. Voor gespreide betaling worden geen 

extra kosten in rekening gebracht. Het te betalen maandelijkse bedrag is telkens 1/3 van het 

totale verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten). Kruist u op uw bestelformulier a.u.b. aan 

dat u in termijnen wilt betalen. Op onze bestelkaarten en bij online-bestellingen dient u 

hiervoor een vakje aan te vinken, bij telefonische bestelling kunt u het doorgeven aan de 

medewerk(st)er die uw bestelling opneemt.  

 

4. Klachten 

Heeft u een klacht, neemt u dan bij voorkeur schriftelijk contact met onze klantenservice op. 

Dit kan via het schrijven van een brief naar:  

PETER HAHN  

Klantenservice  

Postbus 125  

3980 CC Bunnik  
 

U kunt ook een e-mail sturen naar service@peterhahn.nl . Uiteraard kunt u ook telefonisch 

contact opnemen via 030 - 659 29 15. U krijgt binnen 14 dagen bericht over de behandeling 

van uw klacht. Wij werken graag samen met u aan een oplossing. Mocht u van mening zijn 

dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u terecht bij de 

Geschillencommissie Thuiswinkel: www.sgc.nl Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de 

Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

5. Eigendomsvoorbehoud 

De artikelen die u ontvangt blijven, tot wij uw betaling hebben ontvangen, eigendom van 

PETER HAHN.  

6. Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is PETER HAHN NEDERLAND 

BV, Postbus 125, 3980 CC Bunnik.  

De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor 

interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van 

onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het 

https://www.peterhahn.nl/feedback?context=kontakt
http://www.degeschillencommissie.nl/home
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


toesturen per post van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig 

geselecteerde derden. Heeft u een abonnement genomen op onze e-mail-nieuwsbrief dan 

krijgt u deze ook toegestuurd tot wederopzegging van uw kant (opzeggen doet u eenvoudig 

middels de ‘opzeg-link’ die onderaan elke nieuwsbrief vermeld staat). Wij verstrekken uw e-

mail adres overigens nooit aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en 

verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer per post van ons te ontvangen, dan 

kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam en 

adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen. Onze 

verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage 

onder nummer 1039011.  

7. De informatie en prijzen 

in onze catalogi en op onze website zijn met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Alle 

prijzen zijn in euro en inclusief de wettelijk geldende BTW. Voor de gevolgen van kennelijke 

fouten kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.  

PETER HAHN 

 

Postbus 125 * 3980 CC Bunnik 

Bestellijn: 0900 – 738 37 42 (€ 0,20 per gesprek + uw gebruikelijke kosten) 

Fax: 0900 – 742 46 32 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 060.454.04 

Postbank: 83.62.220 

 

8. Garantie 

PETER HAHN staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het 

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid 

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke 

bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De wettelijke garantie is van toepassing op alle 

producten. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in 

alle redelijkheid van mag verwachten.  

 

 

Service 

Wilt u graag modeadvies of meer informatie over onze pasvormen en maten? Bel ons dan op  

0900 – 738 37 42 (€ 0,20 per minuut) 

 

Dit nummer is 24 uur per dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar.  

Persoonlijk contact is mogelijk op werkdagen van 08.30 tot 21.30 en op zaterdag van 10.00 

tot 16.00. Op andere tijdstippen en zon- en feestdagen kunt u een boodschap inspreken.  

Uiteraard kunt u uw vraag ook per email sturen: service@peterhahn.nl  

 

Veranderingen aan de bestelde kleding  
Heeft u een artikel besteld dat u wilt behouden, maar waaraan iets vermaakt moet worden 

http://www.peterhahn.nl/feedback?context=kontakt


(zoom uitleggen, mouwen inkorten, etc) ? Dit kan PETER HAHN voor u uitvoeren. U betaalt 

eerst het betreffende artikel en stuurt het dan terug om het te laten vermaken. Belangrijk is dat 

u duidelijk op papier schrijft wat er moet gebeuren en indien van toepassing, het artikel vast 

op de juiste lengte afspeldt. Wij berekenen alleen de gemaakte kosten door. Voor meer 

informatie kunt u contact op nemen met onze klantenservice. 

 

Speciaal onderhoud voor lamawol en leer  
Om langer plezier te hebben van lamawollen en lederen kleding kunt u deze voor een 

aantrekkelijke prijs door PETER HAHN speciaal laten reinigen. U kunt uw pakket direct 

opsturen aan PETER HAHN. Voor meer informatie en de precieze kosten, kunt u contact op 

nemen met onze klantenservice.  

 

Bij vragen over uw bestelling of uw factuur kunt u bellen naar 030 - 659 29 15. Dit 

telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 21.30 en op zaterdag van 10.00 tot 

16.00.  

 

 


