
 
 

BTW Informatie 
Sinds 1 Januari 2015 zijn de nieuwe EU BTW regels van kracht, hieraan staat dat 

digitale produkten die binnen de EU verkocht worden, belast worden met BTW 

zoals gebruikelijk in het land van de koper. Dit betekent dat, voor ik je een 

download patroon kan verkopen, 2 bewijzen nodig heb van je adres zodat ik het 

percentage BTW kan bepalen. Deze informatie moet ik 10 jaar bewaren samen met 

een kopie van mijn BTW teruggave.    

Helaas zijn dit de regels waar ik mij aan moet houden. Vandaar dat alle directe 

downloads die via PayHip verkocht worden belast worden met BTW. 

 

GrootBrittannië 
Aangezien ik en PayHip allebei onder de BTW van GrootBrittannië vallen, wordt er 

voor verkopen binnen GrootBrittannië geen BTW bijgerekend. 

 

EU landen buiten GrootBrittannië 
Bij een directe download via PayHip betaal je de vermelde prijs plus BTW volgens de 

regels van jouw land. 

 

Landen  buiten de EU 
Er wordt geen EU BTW berekend over aankopen vanuit landen buiten de EU. 

 

Algemene Voorwaarden 
Deze nieuwe Algemene Voorwaarden vullen The Consumer Contracts (Informatie, 

Ongedaan maken en Bijkomende Kosten) Regels 2013 aan. Er is een nieuw hoofdstuk 

digitale downloads. De meeste van deze regels zijn gemaakt om koper en verkoper 

te beschermen. Ze bestaan uit gedragsregels die de meeste van ons al volgen. 

Er verandert hierdoor niets aan de manier waarop ik zaken doe. Zoals altijd ga ik door 

met zo goed mogelijke service bieden als ik kan. 

 

Digitale Produkten  
Met het doen van een digitale aankoop of een gratis download ga je een overeenkomst 

aan met Rainbow Valley. Rainbow Valley zal dit digitale product aan jou bezorgen en 

je zult dit gebruiken volgens de voorwaarden hieronder. 

 



Toekennen van de licentie en het toegestane gebruik 
Met het akkoord gaan van deze licentie geeft Rainbow Valley jou een niet 

overdraagbare, niet exclusieve, niet sublicentieerbare wereldwijde licentie voor 

het gebruik van de digitale inhoud. De intellectuele eigendomsrechten in het 

digitale bestand blijven eigendom van Rainbow Valley en je koopt alleen een licentie 

voor het gebruik van de digitale inhoud. 

Je gaat er dus mee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten van de digitale 

inhoud waar dan ook ter wereld van Helen Free, Enfys en Rainbow Valley zijn, dat 

de rechten gelicentieerd zijn (niet verkocht) aan jou, en je hebt niet het recht om 

de digitale inhoud op een andere manier te gebruiken dan toegestaan is volgens 

deze licentie. 

 

Je mag: 

1:  de digitale inhoud gebruiken, bekijken en doorzoeken; 

2:  quotes gebruiken of een verslag maken van de digitale inhoud mits je minimaal de 

ontwerpster en de naam van het document vermeld. Erken Helen Free, Enfys en 

Rainbow Valley. 

 

Je mag niet: 

1:  kopiëren, distribueren, publiceren, overdragen, heroverdragen, verspreiden, 

uitzenden, in roulatie brengen, verkopen, doorverkopen of op andere wijze de 

digitale inhoud of een deel daarvan verspreiden behalve dan toegestaan in deze 

licentie of volgens het itellectuele eigendomsrecht van Helen Free, Enfys en 

Rainbow Valley; 

2:  de digitale inhoud op onrechtmatige wijze, voor onrechtmatige gebruik of op 

onrechtmatige manier gebruiken of op frauduleuze of kwaadaardige manier 

gebruiken of op wat voor manier dan ook in strijd met deze licentie. Hieronder valt 

bijvoorbeeld het decompileren van de digitale inhoud of een kwaadaardige code 

zoals een virus of kwaadaardige code in de digitale inhoud aanbrengen. 

 

Copyright 
Ik woon en werk in GrootBrittannië, als gevolg daarvan vallen alle patronen, tutorials 

en website inhoud die gemaakt zijn door Helen Free, Enfys en Rainbow Valley 

onder UK Copyright & Design Rights Law.  De wet en regelgeving in GrootBrittannië 

kan strenger zijn dan in andere landen, gebruik de link als je vragen hebt. 

In GrootBrittannië hebben we automatisch design recht. Alle produkties vallen 

hieronder en je kunt hierover meer lezen als je op de link klikt. 

 

Artikelen maken met mijn patronen 
Met inachtneming van de voorwaarden van deze licentie heb je toestemming om 

artikelen die gemaakt zijn met mijn patronen, zowel gekochte als gratis patronen, 

te verkopen of te schenken. Vermeld alsjeblieft Helen Free, Enfys of Rainbow 

Valley als designer en plaats een link naar mijn site.  



Massaproduktie is niet toegestaan, dat wil zeggen je mag niet andere mensen betalen 

voor het maken van deze produkten zodat jij deze met winst kunt verkopen. 

 

Verzenden en verpakken 
De website berekent automatisch de verzend-en verpakkingskosten op basis van 

gewicht.  

Groot Brittannië: 

Kleine artikelen kunnen worden verzonden met Royal Mail Large Letter. Kies in dit 

geval voor de optie “kleine artikelen”. Alle andere bestellingen worden verstuurd 

met MyHermes.  

Verzenden en verpakken – Wereldwijd (exclusief USA en Canada): 

Je hebt de keuze tussen Airmail (duurt meestal 5 tot 7 werkdagen) of Surface Mail 

(kan tot 8 weken duren).  Kleine artikelen kunnen worden verzonden als brief (Large 

Letter). Kies is dat geval voor de optie “Kleine artikelen”. Overige bestelligen 

worden verzonden als klein packet (Small Parcel). 

Pakketten zwaarder dan 2 kilo kunnen niet verzonden worden dus moet je bestelling in 

dat geval verdeeld worden in kleinere pakketten. Het gewocht wat de website 

berekent kan meer zijn dat het uiteindelijke gewicht waardoor je verzendkosten 

hoger uitvallen, in dat geval krijg je het verschil terugbetaald zodra je pakket 

gepost is. 

Verzenden en verpakken – USA en Canada: 

Vanwege verzekeringsvoorwaarden kan ik geen artikelen naar USA en Canada 

verzenden. 

Dit is niet van toepassing voor digitale produkten (zowel per email als downloads). 

 

Het recht op annuleren 
Je hebt 14 dagen de tijd om je te bedenken en de bestelling te annuleren. 

Wil je een digital product aanschaffen dat zijn er special annulereingsregels van 

kracht. Met het downloaden van het patroon geef je het recht om binnen 14 dagen 

te annuleren op. Na het downloaden heb je dus geen recht meer op annuleren. 

Als je je aankoop wilt annuleren download dan niet en neem contact met mij op zodat 

ik een terugbetaling kan regelen. 

Je kunt het online annuleringsformulier gebruiken, het formulier in de PDF of mij een 

email sturen. Let op; mocht het nodig zijn dan is het jou verantwoording om te 

bewijzen dat je geannuleerd hebt, bewaar dus het bewijs. 

De gedragscode, zoals de wet voorschrijft in 5(3)(b) van Consumer Protection from 

Unfair Trading Regulations 2008 kun je vinden met de link. 

  

 



Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met mij opnemen 

 

Naam: Helen Free p/a Rainbow Valley 

Adres: 39, New Road, 

  Chatteris, 

  Cambridgeshire. 

  PE16 6BJ 

  UK 

Telefoon: 07906 520858 

Email: rainbowvalleycrochet@gmail.com 

Website:  www.enfys.me.uk 

 

Annuleringsformulier 

Aan Helen Free p/a Rainbow Valley 

39, New Road, 

Chatteris, 

Cambridgeshire. 

PE16 6BJ 

UK 

 

Hierbij laat ik weten dat ik de volgende artikelen wil annuleren. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besteld op ………………………………………………………………………………….. 

PayPal Transaction ID ………………………………………………………………………………….. 

PayPal Email Adres ………………………………………………………………………………….. 

Naam ………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ………………………………………………………………………………….. 

Datum ………………………………………………………………… 

 


