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12. In- en Verkoop van tweedehands lesmateriaal door 

HLBookshop 
12.1 De overeenkomst van verkoop van studieboeken komt tot 

stand nadat HLBookshop de aangeboden studieboeken 
heeft geaccepteerd door de aanmaak van een retourbon 
waarop staat vermeld voor welk bedrag de betreffende 
boeken zijn getaxeerd. De retourbon is geen 
verkoopovereenkomst. 

12.2 Voordat HLBookshop kan besluiten om de aangeboden 
studieboeken in te nemen, moeten de boeken worden 
gecontroleerd door de hlbookshop. 

12.3 Studieboeken die voor verkoop in aanmerking kunnen 
komen moeten in goede staat zijn en bevatten geen: 
missende, kapotte of gescheurde pagina’s en geen: 
missende, kapotte of gekopieerde bijlagen (zoals 
woordenlijsten of Dvd’s), vlekken of waterschade, 
beschreven pagina’s of andere significante schade. 

12.4 HLBookshop beoordeelt de ontvangen studieboeken op 
bovenstaande voorwaarden. Wordt aan één of meerdere 
van deze voorwaarden niet voldaan, dan worden de 
aangeboden studieboeken niet geaccepteerd en worden de 
boeken niet door de HLBookshop ter verkoop aangeboden. 
Over de beoordeling van de studieboeken door HLBookshop 
kan niet worden gecorrespondeerd.  

12.5 Daarnaast kan HLBookshop er altijd voor kiezen aangeboden 
studieboeken niet in te kopen om andere redenen, 
bijvoorbeeld omdat de aangeboden studieboeken minder 
courant zijn, omdat HLBookshop op dat moment voldoende 
exemplaren in voorraad heeft of om andere redenen. 

12.6 Wanneer HLBookshop de aangeboden studieboeken 
inneemt , dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
a. In de boeken met een internetapplicatie moeten de 

persoonlijke toegangscodes vermeld staan. Wanneer 
achteraf blijkt dat de codes niet aanwezig zijn of niet 
werken, wordt dit boek uit de verkoop genomen en 
krijgt de status 4 (zie punt 6); 

b. hlbookshop heeft het recht een sticker op het boek te 
plakken waaruit blijkt dat dit exemplaar een gebruikt 
boek is; 

c. hlbookshop heeft het recht een sticker met code op het 
boek te plakken waaruit te herleiden is wie dit gebruikte 
boek ter verkoop uit handen heeft gegeven; 

d. De status van de geretourneerde boeken kan worden 
gevolgd via www.hlbookshop.nl – Beheer mijn account; 

e. Op de retourbon staan alle ingenomen boeken met de 
bijbehorende status. De volgende omschrijvingen 
worden gebruikt:  

f. Op de retourbon staan alle ingenomen boeken met de 
bijbehorende status. De volgende omschrijvingen 
worden gebruikt:  
1. In voorraad  

Het gebruikte boek is opgenomen in de 
tweedehands voorraad om te worden verkocht; 

2. Verkocht, maar nog niet uitbetaald 
Het gebruikte boek is verkocht en wordt volgens 
onderstaand schema uitbetaald; 

3. Uitbetaald 
Het gebruikte boek is uitbetaald; 

4. Niet meer geaccepteerd, kan binnen 4 weken na 
mail worden opgehaald 
Het gebruikte boek kan niet meer door hlbookshop 

worden verkocht. Er is een mail gestuurd. Het boek 
moet binnen 4 weken na verzending van de mail 
worden afgehaald; 

5. Opgehaald 
Het gebruikte boek is door student op tijd afgehaald; 

6. Afgevoerd 
Het gebruikte studieboek dat niet meer door 
hlbookshop kon worden verkocht, is niet op tijd 
afgehaald in hlbookshop. Alle rechten van de 
student op het gebruikte boek in kwestie zijn dan 
vervallen. 

g. Voor de terugbetaling hanteren wij de volgende tabel: 
Boeken die zijn verkocht tussen 1 juli en 1 oktober: 
uitbetaling uiterlijk 31 oktober 
Boeken die zijn verkocht tussen 1 oktober en 1 januari: 
uitbetaling uiterlijk 31 januari 
Boeken die zijn verkocht tussen 1 januari en 1 april: 
uitbetaling uiterlijk 30 april 
Boeken die zijn verkocht tussen 1 april en 1 juli: 
uitbetaling uiterlijk 31 juli 

h. Niet geaccepteerde gebruikte boeken worden in geen 
enkel geval naar de student teruggestuurd; 

i. Ieder jaar per 15 juli wordt bepaald of de boeken met 
status 1 (zie punt 6) in het volgende studiejaar nog 
verkoopbaar zijn; 

j. Student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd afhalen 
van niet geaccepteerde gebruikte boeken, ook als de 
mail met de link naar de retourbon door de student niet 
is ontvangen. Via www.hlbookshop.nl – Beheer mijn 
account kan te allen tijde de status van de ingeleverde 
gebruikte boeken worden ingezien; 

k. hlbookshop is in geen geval aansprakelijk voor de 
vergoeding van ingeleverde gebruikte boeken die niet 
(meer) zijn geaccepteerd en niet voor het einde van de 
maand, waarin de melding is gedaan, zijn opgehaald. 
Ook niet als de student geen mail heeft ontvangen. De 
student kan via www.hlbookshop.nl – Beheer mijn 
account te allen tijde de status van de ingeleverde 
boeken inzien en is daar zelf verantwoordelijk voor. De 
hlbookshop heeft het recht om te bepalen wat er met 
de niet opgehaalde gebruikte boeken wordt gedaan. 
Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 

l. Indien de student tussentijds op eigen initiatief de 
ingeleverde boeken die nog niet verkocht zijn, terug wil 
krijgen, kan dat uitsluitend via de mail worden 
aangevraagd. Telefonisch wordt het verzoek niet 
geaccepteerd! 

Op boeken die bij hlbookshop ter verkoop zijn aangeboden 
en door hlbookshop zijn verkocht, kan geen enkele 
aanspraak meer worden gedaan 

12.7 Indien HLBookshop de aangeboden studieboeken niet wil 
verkopen, ontstaat er geen verkoopovereenkomst. 

12.8 Het risico van beschadiging of vermissing berust bij de 
aanbieder. 

12.9 Alleen studieboeken die zijn verstuurd of ingeleverd met 
een volledig ingevuld en geldige verkoopbon (bijlage 2) 
worden in behandeling genomen. Studieboeken die niet op 
de verkoopbon staan vermeld worden niet geaccepteerd 

12.10 HLBookshop doet aangifte bij de politie indien de 
aangeboden boeken onrechtmatig zijn verkregen. 


