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Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden VOF (hierna te noemen Animalis) hecht veel waarde aan de 
manier waarop wij met u als klant en uw bestelling omgaan. Veel zaken met betrekking tot 
consumentenbescherming is reeds per wetgeving geregeld. Om u te garanderen dat wij ons minimaal aan 
hetgeen in de wetgeving is vastgelegd confirmeren zijn wij sinds de oprichting van Animalis aangesloten bij 
Webshop Keurmerk. 
 
De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van 
thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Met meer dan 6800 
aangesloten webwinkels is de Stichting het grootste erkende Keurmerk van Nederland. De bij het Nederlandse 
Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting 
Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.  
 

 
 
Webshop Keurmerk: een onafhankelijk keurmerk 
In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk. Alle aangesloten 
webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Het Webshop Keurmerk 
werd opgericht toen de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-
logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de 
website mochten gebruiken, sloten zich toen aan bij het Webshop Keurmerk. De Webshop Keurmerk-
voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden. Om 
de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk. De bij de 
Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse 
wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het 
vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten. 
 
Klachtenregeling Webshop Keurmerk 
De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen. Een bij 
Webshop Keurmerk aangesloten winkel voert een Privacy Policy met het doel dat persoonlijke gegevens van de 
internetconsument niet worden misbruikt. Indien een webwinkel zich niet aan de regels houdt, kan de 
consument een klacht indienen. De Stichting Webshop Keurmerk onderzoekt de klacht en tracht het probleem 
op te lossen. In gevallen waarbij het probleem niet naar behoren wordt opgelost en de Stichting Webshop 
Keurmerk van mening is dat dit te wijten is aan de aangesloten webwinkel, bestaat de mogelijkheid dat de 
webwinkel het recht wordt ontnomen het Keurmerk-logo te voeren. De Stichting Webshop Keurmerk zal er 
voor zorgdragen dat voor de consument duidelijk is dat een bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten 
winkel gewaarborgd, veilig en betrouwbaar is. 


