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BLOEMENABONNEMENTEN 

Algemene voorwaarden FioRiart Abonnement  

1. Ons aanbod 

1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze 
abonnementenshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De 
leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uit-
drukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel geleverd binnen de 
zoals op onze website vermelde regio, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld.  
 
2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de 
producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een 
aandacht fout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de 
prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien 
van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeter-
de voorwaarden. 
 
3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod 
en de frequentie van onze abonnementen elk ogenblik te wijzi-
gen. Keuze van de gebruikte bloemen en planten zijn onder voor-
behoud en seizoensgebonden. We zijn niet aansprakelijk wanneer 
specifieke bloemen, planten verdwijnen uit ons aanbod of niet 
meer verkrijgbaar zijn. 

4. Het reguliere aanbod bestaat uit volgende abonnementsformu-
les: 

Formule Margrietje, formule Amaryllis, formule Lelie, formule 
Vanda; 

5. Uw abonnement heeft een minimum looptijd van 3 maanden. 
Na 3 maanden wordt deze stilzwijgend maandelijks verlengd. 
Opzeggen doet u minimaal 1 maand voor het begin van de uw 
volgende maand. Het opzeggen van uw abonnement doet u per 
email aan info@fioriart.be. 

6. Betaling  

1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek ver-
koopaanbod, worden alle abonnementen op voorhand contant of 
per overschrijving betaald. Het abonnement begint pas na beta-
ling te lopen. 

Bij voortijdige stopzetting van uw abonnement wordt de restwaar-
de in nooit terugbetaald. 

Door afsluiten van een abonnement gaat u akkoord met de alge-
mene voorwaarden van FioRiart. 

5. Levering van product 

We doen ons uiterste best om de producten binnen de aangeduide 
levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgaf. 
We kiezen steeds het meest geschikte distributiemiddel. 
De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw 
aankoop afsluiting opgeeft.         Een adreswijziging of een tijde-
lijke onderbreking van uw abonnement kan meegedeeld worden 
via het email info@fioriart.be . U kan tijdens uw vakantie de leve-
ring van de bloemen en platen tijdelijk laten onderbreken  en 
bijgevolg wordt de vervaldag van uw abonnement verschoven. Een 
onderbreking van uw abonnement kan slechts 1 keer per looptijd 
van 3 maanden.. 

6. Ten slotte 

1. Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacy 
disclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze website, de volle-
dige contractuele relatie tussen u als klant en FioRiart. U ver-
klaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk 
te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogen-
blik van uw bestelling zijn toepasselijk. 

Formule Boeketje Bloemstuk Plantenschaal 
Gebruik Vaas, 

schaal,… Keuze Mat. / bloemen Frequentie  
 Prijs abonnement 

per maand   Duur abonnement   Gratis  Levering  Afhaling Pre-pay  

                        

Margrietje X       
nee, seizoen/ winkel 

gebonden 2 per maand  €               30,00   min 3 maanden   x  X x 

                        

Amaryllis X X   X 
nee, seizoen/ winkel 

gebonden 2 per maand  €               50,00   min 3 maanden   x  x x 

                        

Lelie X X X X ja, seizoens gebonden  2 per maand  €               60,00   min 3 maanden   x  x X 

                        

Vanda Volgens afspraak en op maat ( vanaf 80 euro/ maand ) X 
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