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FODEL VASTGOED  
Onroerend goed kopen direct van de eigenaar 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 (Van kracht vanaf 22.02.2021.) 

  
  
1. BASISGEGEVENS EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE 

VOORWAARDEN 

1.1 TERMINOLOGIE EN NOMENCLATUUR 

De Algemene Handelsvoorwaarden hierna Voorwaarden genoemd. 

De gegevens van de exploitant van de websites die worden vermeld in sectie 2, de exploitant van het 
bedrijf, wordt hierna de Dienstverlener genoemd. 

Bedrijfsnaam:      FODEL 
 
Zakelijk Adres:      Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad 
Nederland 
 

KVK registratienummer:     57412561 

Het bedrijfsregister dat de gegevens bewaard:  De Nederlandse Kamer van Koophandel 

EU Belastingnummer:    NL002505231B62 

Bankrekeningnummer    78 RABO 0103 2429 29 

      BIC (SWIFT) code: RABONL2U 

De websites van de Dienstverlener zijn  fodel.hu 
      fodel.nl, fodel.eu 
      fodel.at, fodel.ch, immofodel.de 
      fodel.uk, fodel.us 
      fodel.be 
      ingatlan.nl 
 
Dergelijke websites en sub-websites worden hierna Website genoemd. 

 
Die gebruikers die de website doorbladeren, lezen en gebruiken, worden hierna gezamenlijk 

aangeduid als Gebruikers. 
 

De serviceovereenkomst dat met de dienstverlener is gesloten, gebeurt op elektronische wijze 
volgens de specifieke regeling die hierna wordt aangeduid als Contract. 

 
De klanten, klanten, externe agenten, zakelijke partners hebben een wettelijke contractuele relatie 
met de dienstverlener, hierna te noemen Klanten. 
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1.2 DE SERVICE GEGEVENS VAN DE DIENSTVERLENER 

Naam:    FODEL  
 
Adres:    Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad, Nederland  

Contactgegevens directeur: Gábor Födelmesi, manager  
 
Telefoon:   0031-644-005-550  
E-mail:     info@fodel.nl  
 
Tijden beschikbaar:  09:00-17:00 (op werkdagen, maandag - vrijdag) 

 
1.3 AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.3.1 Als de Gebruiker gebruik wenst te maken van de betaalde vastgoedreclameservice van de 
Website, dan is het verplicht om de huidige Voorwaarden te accepteren, alvorens de service te 
bestellen. Dit doet u door het vierkante vakje aan het einde van de verklaring aan te vinken met de 
tekst "Door het plaatsing van mijn bestelling accepteer ik de voorwaarden en de 

privacyverklaring en ik stem in met de verwerking en verwerking van mijn persoonlijke 

gegevens". Deze verklaring verschijnt aan het einde van het Engelstalige bestelformulier dat kan 
worden ingevuld op het web adres fodel.hu/placing-an-advertisement. 

1.3.2 De Serviceprovider verklaart dat hij tijdens de officiële correspondentie uitsluitend de Engelse 

taal gebruikt en die door de Gebruiker en de Cliënt aanvaardt wordt. 

1.3.3 In het geval dat de Voorwaarden worden aanvaard, wordt volgens de huidige Voorwaarden een 
Contract gesloten tussen de Dienstverlener en de websitegebruiker. Als de gebruiker de bepalingen 
van de voorwaarden niet accepteert, mogen de diensten van de website niet worden gebruikt en kan 
er daarom geen advertentie worden besteld. 

 

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST 

2.1 HET PLAATSEN VAN EEN VASTGOED ADVERTENTIE 

2.1.1 Het openen van de menuoptie "ADVERTEREN" op de website fodel.nl zal de gebruiker naar de 
Engelstalige pagina fodel.hu/placing-an-advertisement leiden. 

2.1.2 Eerst moet het reclameformulier worden ingevuld, daarna moeten de gegevens worden 
gecontroleerd. De velden gemarkeerd met een rode asterisk (invullen, keuze, indicatie) moeten 
worden ingevuld. Aan het eind van het formulier, na het bekijken van de voorwaarden en 
privacyverklaring, moet het vakje worden aangekruist na de verklaring: "Door het plaatsing van mijn 

bestelling accepteer ik de voorwaarden en de privacyverklaring en ik stem in met de 

verwerking en verwerking van mijn persoonlijke gegevens" en dan moet op de knop "SUBMIT 
ORDER" worden geklikt. 

2.1.3 Door het plaatsen van de bestelling heeft de Klant begrepen en uitdrukkelijk aanvaard dat hij / 
zij verplicht is om de Dienstverlener te betalen. 

 

2.2 BEVESTIGING VAN BESTELLING 

2.2.1 Op voorwaarde dat de klant het bestelformulier correct heeft ingevuld en de dienstverlener geen 
gegevens hoeft te verduidelijken of de inhoud moet wijzigen, verzendt de serviceprovider binnen 

twee (twee) werkdagen de "Confirmation of Order" per e-mail naar de Klant. 
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2.2.2 In het geval dat de Dienstverlener voorlopige controles moet uitvoeren op de gegevens die door 
de Klant zijn verstrekt in de verzonden volgorde (onjuiste gegevens of gegevens die onjuist blijken te 
zijn, tegenstrijdigheden, onvoldoende gegevens, aanbevelingen om de gegevens te wijzigen, enz.) in 
eerste instantie zal de Service Provider beginnen met het controleren van de gegevens door contact 
op te nemen met de Klant via het opgegeven telefoonnummer, indien de Klant niet bereikbaar is, zal 
het door de Klant opgegeven e-mailadres worden gebruikt om contact met hem / haar op te nemen. 

2.2.3 Als de controles van de gegevens succesvol zijn, stuurt de dienstverlener binnen twee (twee) 

werkdagen na antwoord van de klant per e-mail de "Confirmation of Order" naar de klant. 

 

2.3 AANVRAAG TOT BETALING EN DE FINANCIELE AFWIKKELING 

2.3.1 Nadat de eerste "Confirmation of Order" is verzonden, zal de Dienstverlener het 
Betalingsverzoek voor de transactie automatisch genereren en naar de Klant verzenden. De e-mail 
die bij het betalingsverzoek wordt gevoegd, bevat ook de geldende voorwaarden. 
De Klant mag de inhoud van de Voorwaarden lezen, opslaan of afdrukken. De verantwoordelijkheid 
voor het opslaan of bewaren van de e-mail met de Voorwaarden verzonden door de Serviceprovider 
ligt geheel bij de Klant. 

2.3.2 De Klant moet het verschuldigde bedrag voor de reclamedienst overdragen binnen de 

betalingstermijn die op de Betalingsverzoek wordt vermeld, naar de bankrekening die wordt vermeld 
in punt 1.1. 

2.3.3 Als de klant zijn / haar betalingsverplichtingen niet binnen de in de betalingsverzoek 
aangegeven termijn nakomt, dan zal, aan het einde van de eerste werkdag na de deadline (als de 
vergoeding voor de reclamedienst nog steeds niet is betaald/ bijgeschreven op de bankrekening van 
de Dienstverlener) dan heeft de Dienstverlener het recht om de bestelling te verwijderen zonder 
mondelinge of schriftelijke kennisgeving en zonder enige verplichting om een betalingsherinnering te 
geven. 
De Dienstverlener stuurt een e-mail naar het e-mailadres van de Klant met het onderwerp "Your 

order has been deleted" om hem / haar te informeren over de annulering. Wanneer dit wordt 
verzonden, is het contract met onmiddellijke ingang ongeldig en zonder enige verdere plicht of 
impliciete verplichting jegens elkaar. 

 

2.4 FOTO'S FACTUREREN EN UPLOADEN 

2.4.1 Binnen twee werkdagen na creditering van de aankoopprijs op de bankrekening van de 
Dienstverlener, zal de Dienstverlener de factuur uitgeven die is gedateerd op de datum van 
creditering op zijn rekening, en deze samen met de link van de subpagina van de Website-afbeelding 
verzenden in een e-mail naar de klant. 

2.4.2 De Klant kan de foto's (en eventuele andere documenten) die hij / zij wenst te verstrekken voor 
de advertentie van de accommodatie uploaden via de link naar de uploadpagina die is ontvangen in 
de e-mail naar het adres van de Klant. 

2.4.2.1 De te uploaden bestanden kunnen een van de volgende formaten hebben: jpg, jpeg, png, tif, 

tiff, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. 

2.4.2.2 Er is geen maximale grootte en maximaal aantal bestanden voor de afbeeldingen en 
documenten die moeten worden geüpload. Het minimaal verwachte aantal foto's is 4 (vier). 

2.4.2.3 De Klant aanvaardt de uitdrukkelijke voorwaarde van de Dienstverlener dat afbeeldingen die 
door de Klant zijn geüpload geen enkele vorm van watermerk, bedrijfslogo, de naam of het adres van 
een andere website mogen bevatten en mogen in geen enkele vorm contactgegevens bevatten. In 
het geval dat de Klant dergelijke afbeeldingen uploadt naar de Website van de Dienstverlener, 
begrijpt de Klant dat die afbeeldingen zonder verdere verwijzing zullen worden verwijderd. 
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2.5 GEGEVENSVERWERKING EN UITERLIJK VAN DE ADVERTENTIE 

2.5.1 Binnen 5 (vijf) werkdagen gerekend vanaf de voltooiing van het uploaden door de Klant, zal de 
Dienstverlener de foto's en andere ontvangen bestanden verwerken en de meertalige publicatie op de 
Website uitvoeren. Hierna zal de Dienstverlener een samenvattend e-mailbericht sturen naar de Klant 
met een geactiveerde link waarmee de Klant rechtstreeks toegang heeft tot zijn / haar advertentie in 
elke taal die door de Website wordt aangeboden. 

2.5.2 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de ontvangen advertentietekst aan te 
passen aan zijn eigen verwachting en om zelf de advertentie een lange en korte titel te geven.  

2.5.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de geüploade afbeeldingen op volgorde van 
zijn eigen systeem te plaatsen, om de kwaliteit, weergave en impact van de foto's te verbeteren met 
behulp van zijn eigen technologie, om afbeeldingen bij te snijden of te verkleinen indien nodig, om te 
vergroten of verkleinen de definitie en om een eigen logo op de foto's te plaatsen. De Dienstverlener 
selecteert de hoofdfoto voor de advertentie die de hoofdfoto zal zijn in het geval van advertenties op 
de voorpagina, de gemarkeerde foto in normaal gemarkeerde reclame en de miniatuurafbeelding 
wanneer deze als een lijst wordt bekeken. 

2.5.4 Als de Klant uitgelichte advertenties heeft besteld, organiseert de Dienstverlener de publicatie 
van de hoofdfoto in de gegeven advertentiecategorie. De uitgelichte advertenties verschijnen boven 
de andere advertenties in de juiste categorie (bijvoorbeeld: huis, zomerhuisje enz.) Met een grotere 
hoofdafbeelding en een langere advertentietekst. 

2.5.5 Indien een Homepage-advertentie is besteld door de Klant, zal de Dienstverlener een 
banneradvertentie in volledig scherm organiseren op de homepage van de fodel.nl Website en 
daaronder, de hoofdfoto publiceren in de gemarkeerde advertenties sectie. 

 

2.6 DE PERIODE, UITBREIDING, UITBREIDING EN VERWIJDERING VAN DE 

ADVERTENTIE 

2.6.1 De Dienstverlener garandeert dat geteld vanaf de dag na activering, de advertentie zichtbaar 
blijft op de Website voor de gehele periode van de advertentie (dit betekent de periode van 3, 6, 9 of 
12 maanden die door de Klant wordt besteld). 

2.6.2 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Klant voorafgaand aan het verstrijken van 
de reclame mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om de 

reclameperiode te verlengen en bovendien in verband hiermee een promotie-aanbieding aan de 
Klant te doen. 
De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat benaderingen van de Klant in verband met 
verlenging van de advertentieperiode per e-mail, sms en per telefoon kunnen worden ontvangen. 

2.6.3 Het recht van de Dienstverlener om de advertentie van de Klant als actief op de Website voor 
onbepaalde tijd na het verstrijken van de reclameperiode te behouden en de eigenschap in de 
beschikbare selectie op de Website te plaatsen, zelfs in het geval dat de Klant niet wenst te betalen 
voor een volledige prijs of promotionele prijsextensie van de reclame (zoals beschreven in punt 2.6.2) 
In dit geval is de Dienstverlener niet gerechtigd om de Reclame voor de Klant in rekening te brengen. 

2.6.3.1 De Serviceprovider kan verlopen advertenties in zijn onlineselectie houden zonder wijzigingen 
in de gegevensinhoud aan te brengen, met uitzondering van de contactgegevens van de Klant die 
de Dienstverlener op grond van zijn eigen beslissing uit de advertentie zal verwijderen. 

2.6.4 De Dienstverlener verplicht zich om advertenties te deactiveren binnen de 5 (vijf) werkdagen na 
ontvangst van het uitdrukkelijke schriftelijke verzoek van de Klant (bijvoorbeeld wanneer een verkoop 
heeft plaatsgevonden) gedurende de periode van de betaalde advertentie en daarna ook. In 
dergelijke gevallen worden de advertenties gemarkeerd met de vlag "ELADVA / SOLD". Daarnaast 
worden de gegevens van het contact met de klant (naam, telefoon, e-mail, gesproken talen) in het 
informatiepaneel verwijderd van de website. 
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2.6.4.1 Wanneer de klant niet akkoord gaat met de de-activatie van de advertentie en wenst dat deze 
volledig wordt verwijderd, ijvert de Dienstverlener ervoor om de advertentie te verwijderen binnen vijf 
(vijf) werkdagen na ontvangst van het uitdrukkelijke schriftelijke verzoek van de klant of tijdens de 
periode van de betaalde advertentie of daarna ook. 

In dit geval worden de advertentie en de bestelling volledig verwijderd en bewaart de Dienstverlener 
de betalingsaanvraag en de factuur slechts 8 (acht) jaar aan de klant in overeenstemming met de 
Hongaarse boekhoudregels. 

 

2.7 WIJZIGING VAN GEGEVENS 

2.7.1 De Klant kan een wijziging van een actieve advertentie op een later tijdstip vragen door een 
mededeling hiertoe te verzenden vanaf het e-mailadres dat is gepubliceerd in het 
klantcontactgedeelte aan de Dienstverlener. Het schriftelijke e-mailverzoek aan de Dienstverlener 
moet exact het nummer van de advertentie en de huidige inhoud en vervolgens de gevraagde 
wijziging in de inhoud vermelden. 

2.7.2 Wanneer de Dienstverlener in het bezit is van de vereiste gegevens, voert hij de wijziging van 
de gegevens uit binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de klant en 
stuurt hij de klant een schriftelijke bevestiging van de wijziging. 

3. KLACHTENAFHANDELINGSPROCEDURE 

3.1 Indien de Klant een klacht wenst in te dienen met betrekking tot de werkwijze van de 
Dienstverlener of de uitvoering van de bestelde diensten, dan moet de eis die de Klant wil valideren 
worden gecommuniceerd met behulp van de kanalen die zijn beschreven in de huidige Voorwaarden 
punt 1.2. Door mondeling te rapporteren via de telefoon of langs elektronische weg met behulp van 
een e-mail gericht aan de door de Dienstverlener opgegeven e-mail. 

3.2 De Dienstverlener zal de klacht van de Klant zo snel mogelijk onderzoeken en als het vervolgens 
bewijst dat het aangegeven probleem wordt veroorzaakt door de Dienstverlener, zal hij alles doen wat 
nodig is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen met een maximale tijdslimiet van 5 (vijf) 

werkdagen. Het onderzoek van het probleem en de succesvolle oplossing van het probleem worden 
per e-mail aan de Klant meegedeeld. 
 

3.3 De Dienstverlener deelt de Klant hierbij mee dat er op het internet een specifiek aangemaakte 
"Online Klachten Service" bestaat voor het oplossen van klachten. Met behulp van dit systeem kan de 
Klant een klacht indienen als het geschil met de Dienstverlener niet naar tevredenheid binnen de 
verwachte tijdsperiode is opgelost. De Engelse benaming van de website is Online Dispute 
Resolution (kortweg: ODR). 
Het adres voor de taalkeuze om de ODR te gebruiken is: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

 

4. OVERIGE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT 

4.1 De partijen komen overeen dat als er tijdens de periode na het sluiten van de overeenkomst 
(waaronder de verwerking, publicatie en het onderhoud van het reclamemateriaal) wijzigingen in de 
gegevens van de klant in de overeenkomst worden aangebracht, de klant verplicht is om deze 
onmiddellijk te informeren de Dienstverlener per e-mail van de wijziging (en) in de gegevens. 
De Klant aanvaardt en erkent dat de Dienstverlener geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige 
vorm van verlies of schade veroorzaakt door de laattijdige kennisgeving van wijzigingen in de 
gegevens van de Klant. 
  
4.2 In gevallen die niet worden gedekt door of gereguleerd door de huidige voorwaarden, wordt de 
Hongaarse wet van 2013 (Civil Regulatory Statutes) en aanvullende van toepassing zijnde 
Hongaarse wetgeving van kracht ter informatie, ook in geval van een juridisch geschil. 
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