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Overzicht 

 

Deze website wordt beheerd door Art of Cosmetics. 

 

Art of Cosmetics biedt deze website, inclusief alle informatie, producten, tools en 

diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, op voorwaarde dat u akkoord gaat 

met alle hier vermelde voorwaarden. 

 

Door onze site te bezoeken en/of iets aan te schaffen, gaat u ermee akkoord 

gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden inclusief die aanvullende 

voorwaarden en beleidslijnen verwezen wordt en/of beschikbaar is via een hyperlink. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site. 

 

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt 

of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u 

automatisch akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle 

voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website, 

onze diensten gebruiken of onze producten aanschaffen. 

 

Alle nieuwe functies die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook 

onderworpen aan deze voorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de 

meest recente versie van de Algemene Voorwaarden bekijken. We behouden ons 

het recht voor om deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door 

wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze 

pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw gebruik van of toegang tot deze 

website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen 

accepteert. 
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Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
 

Art of Cosmetics 

Larenseweg 35 tm 39 

1221CJ Hilversum 

The Netherlands 

 

Telefoonnummer: 085 06 40 017 

E-mailadres: info@artofcosmetics.nl 

KvK-nummer: 74890433 

Btw-identificatienummer NL002369004B25 

 
 
Artikel 2 – Webshop (www.shop.artofcosmetics.nl)  
 
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste 
meerderjarig bent.  
 
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u 
mag bij het gebruik geen wetten overtreden. 
  
Een schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke 
beëindiging. 
 
  
Artikel 3 – Algemene voorwaarden 
 
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook 
service aan iedereen te weigeren. 
 
U stemt ermee in om niets dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of 
exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 
 
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het 
gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.  
 

  

http://www.shop.artofcosmetics.nl/
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Artikel 4 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de 

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en 

bestellingen tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit 

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt 

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer 

zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos 

worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 

van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de 

tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de 

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de 

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de 

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en 

dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze 

kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- 

of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van 

tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke 

bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig 

moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de 

overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de 

betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een 

bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden 

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van 

onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze 

algemene voorwaarden. 
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Artikel 5 – Het aanbod 

 

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt 

gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend 

bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor 

het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer 

tijdige informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze 

site is op eigen risico. 

 

1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen 

en aan te passen. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 

aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende 

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument 

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze 

een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer 

niet. 

3. Bepaalde producten zijn uitsluitend beschikbaar voor studenten van Academy.  

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen 

geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de 

aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven 

kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn 

verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 de prijs inclusief belastingen; 

 de eventuele kosten van verzending; 

 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 

daarvoor nodig zijn; 

 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op 

welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de 

door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan 

controleren en indien gewenst herstellen; en 

 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan 

raadplegen. 
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Artikel 6 – Producten 
 
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van 

druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en 
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te 
leveren. 

3. De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. 

4. We behouden ons het recht voor om diensten of producten elk moment zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. 

5. Producten die via ons beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de 
aankoop of het gebruik deze producten. Lees het beleid en de praktijken van de 
derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een 
transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van 
derden moeten worden gericht aan de derde partij. 

 
 
Artikel 7 – Bestellingen 
 
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. 
We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon of per 
bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten 
die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde bankrekening 
en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/ of verzendadres gebruiken. In het geval 
dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de 
hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres of telefoonnummer 
dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons 
het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen 
oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. 
 
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en 
accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee 
in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en 
creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw 
transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. 
 
 
Artikel 8 – Persoonlijke informatie  
 
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacy beleid.  



 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Art of Cosmetics 

7 

Artikel 9 – Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen 
 

Sporadisch kan er informatie op onze site staan die fouten. onnauwkeurigheden of 
weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, 
aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons 
het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en 
informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie 
op de website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving 
(ook nadat u uw bestelling heeft ingediend) . 
 

 
Artikel 10 – Garanties en aansprakelijkheid 
 

1. We garanderen niet dat uw gebruik van de producten foutloos zal zijn. 
2. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd het aanbod kunnen verwijderen of 

op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. 
3. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen 

gebruiken van de producten op eigen risico is.  
 
 
Artikel 11 – Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen 
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming 
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens 
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af 
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de 
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na 
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de 
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat 
verkerend. 

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de 
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk 
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele 
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van 
het gebruik of de toepassing van de producten. 

5. De garantie geldt niet indien: 

 De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden 
heeft laten bewerken; 

 o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld 
of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de 
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die 
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de 
kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering 
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1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar 
heeft gemaakt. 
3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de 
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de 
consument geen recht op schadevergoeding. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de 
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat 
een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het 
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 
Artikel 13 – Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 
verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.  
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 
Artikel 14 – Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte 
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig 
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument 
de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 
Artikel 15 – Geschillen 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 
 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen 
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een 
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 

 
Artikel 17 – Contactgegevens 
 
Vragen over de algemene voorwaarden kunt u sturen naar info@artofcosmetics.nl . 

mailto:info@artofcosmetics.nl

