
Gebruiksvoorwaarden 
Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.luxemerkkleding.nl, zoals deze 
beschikbaar is gesteld door Luxemerkkleding.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder 
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.  

 
Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, 
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website 
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luxemerkkleding.nl is het niet toegestaan tekst, 
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom 
berust bij Luxemerkkleding.nl als wel de adverteerder van de advertentie op Luxemerkkleding.nl. 

 
Indien van toepassing 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke 
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als 
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel 
overeenkomst met Luxemerkkleding.nl te mogen claimen of te veronderstellen. Daarnaast is de 
adverteerder primair verantwoordelijk voor de geplaatste advertentie. 

 
Luxemerkkleding.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen 
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij 
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie 
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te 
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Luxemerkkleding.nl 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via 
hyperlinks verwijzen.  

 
Advertenties 
Advertenties worden op verantwoordelijkheid van de adverteerder geplaatst. Luxemerkkleding.nl 
houdt zich het recht voor om advertenties te verwijderen. Dit zal slechts worden gedaan als 
advertenties misleidend zijn, als artikelen op onrechtmatige wijze zijn verkregen of andere oorzaken 
ter beoordeling aan Luxemerkkleding.nl.  
 
Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen anders dan hieronder beschreven: 
- Advertenties dienen geplaatst te worden in de meest in aanmerking komende categorie. 
- Advertentieteksten dienen te worden geplaatst in het Nederlands. 
- Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die 

geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan. 
- De titel en beschrijving van uw advertentie mag niet misleidend zijn.  
- Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op 

het aangeboden product. 
 

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven voor een periode van 4, 8 of 16 weken 
op de website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de 
adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert. Indien het product dat in de advertentie wordt 
aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. 
Luxemerkkleding.nl geeft geen enkele garantie dat producten worden verkocht binnen de 
periode dat de advertentie op luxemerkkleding.nl staat. 

  

http://www.luxemerkkleding.nl/


Regels aangeboden producten 
Producten mogen alleen aangeboden worden als de verkoper garandeert dat: 
- Hij/zij de rechtmatige eigenaar van het product is. 
- Hij/zij volledig bevoegd is om het product te verkopen. 
- De producten legaal verkocht mogen worden via Luxemerkkleding.nl. 
- De producten niet gestolen of namaak/nep zijn. 
- De producten geen echt bond bevatten. 
 
 
Overeenkomst 
Luxemerkkleding.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder/verkoper en een 
koper tot stand komt. Doordat Luxemerkkleding.nl geen partij is bij de overeenkomst biedt 
Luxemerkkleding.nl geen verkoopgarantie over de aangeboden producten op de website.  
Luxemerkkleding.nl is niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging tijdens de levering van 
de verkochte producten. Verkoper en koper dienen hier zelf afspraken over te maken. Daarnaast is 
Luxemerkkleding.nl op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de koper en de verkoper.  
 
Garantie 
Luxemerkkleding.nl kan u niet garanderen dat de geadverteerde producten die door adverteerders 
op Luxemerkkleding.nl worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. Indien koper van 
mening is dat het gekochte product ernstig afwijkt van de online beschrijving en de foto (bijv. 
nep/namaak, grove beschadiging, niet genoemde of op de foto zichtbare vlekken), is 
Luxemerkkleding.nl hier niet verantwoordelijk voor. Adverteerders en kopers dienen eventuele 
onderlinge geschillen zelf op te lossen. 
 
Reclame 
Luxemerkkleding.nl houdt zich het recht voor om de advertentie te gebruiken voor eigen reclame 
doeleinden.  

 
Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de 
algemene voorwaarden van www.luxemerkkleding.nl op deze pagina. 
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