Algemene voorwaarden - disclaimer
Inleiding
Fashionably Late is een bemiddelaar. Indien u een product wilt bestellen dat u heeft gezien op onze
website, wordt u naar de desbetreffende webshop geleid. Dit betekent dat u een eventuele bestelling
bij die webshop plaatst. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de
desbetreffende webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de webshop
waar u de bestelling plaatst. Lees voordat u een bestelling plaatst het privacy beleid, de disclaimer, de
copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Fashionably
Late is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw
(persoons)gegevens.
Artikel 1. Definities
1. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website.
2. Website: fashionablylate.nl
3. Webshop: een webwinkel waar de gebruiker producten die op fashionablylate.nl staan kan vinden
en waar de gebruiker een eventuele bestelling plaatst.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn elke keer dat een gebruiker de website gebruikt van toepassing.
Artikel 3. Informatie op de website
1. De informatie op de website is samengesteld op basis van informatie dat Fashionably Late
ontvangt van de webshops. De informatie wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om zo
correct mogelijk te zijn.
2. De gebruiker begrijpt dat ondanks de constante zorg die wordt besteed aan de informatie op de
website, Fashionably Late niet kan instaan voor de juistheid van de informatie. Prijzen,
bijvoorbeeld, kunnen afwijken door onder andere kortingen.
3. Indien de informatie op fashionablylate.nl afwijkt van de informatie op de webshop die het product
aanbiedt, is de informatie van de desbetreffende webshop leidend.
4. Alle afbeeldingen, met uitzondering van de afbeeldingen op de home-pagina, zijn afbeeldingen die
Fashionably Late heeft ontvangen van de webshops waarmee zij samenwerkt.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. De gebruiker begrijpt dat Fashionably Late slechts een bemiddelaar is en derhalve niet
aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die de
gebruiker sluit met de webshop(s).
2. Fashionably Late is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer
beschikbaar zijn van producten bij de webshop(s).
Artikel 5. Wijzigen algemene voorwaarden
1. Fashionably Late behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, zo nodig, te
wijzigen of aan te vullen.
Contact
Mocht u klachten over de diensten van Fashionably Late hebben, dan horen wij het natuurlijk graag
van u. Een klacht kunt u indienen via de mail. Ons mailadres is info@fashionablylate.nl.

