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SANSUELLE , hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website.
LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.
DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE
VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN,
GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.
1. Producten, inhoud en specificaties
Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten
beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen
zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de
kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de
kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw
computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op
deze website staan biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde
beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale,
nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot
minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft
via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten
uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.
2. Nauwkeurigheid van gegevens
We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel
is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist,
onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid,
nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze
website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken.
3. Gebruik van deze website
Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal
dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het
eigendom van of worden gebruikt met toestemming van SANSUELLE FASHION BVBA en zijn
beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten
en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet
toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen,
reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of
commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk
materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht,
privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de
geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang
tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle
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activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.
4. Merkenrecht
Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of
weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken,
handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige
handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze
website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en
dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of
enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen,
dienstmerken of logo's weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming
of die van de derde partij eigenaar.
5. Links naar deze website
Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te
creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet
toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets
dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan
alle toepasselijke wet- en regelgeving.
6. Links naar derde partijen
Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons
gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of
geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u
deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen
zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of
toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen
geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of
materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het
gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van
of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.
7. Gebruikersgegevens en privacybeleid van deze website,
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons
alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze. Verzamelde (persoons-)gegevens kunnen aan derden ter beschikking
gesteld worden mits schriftelijke toestemming van SANSUELLE FASHION BVBA of wanneer
dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit
onze bestanden te laten verwijderen.
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We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal,
informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of
andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk,
onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We
behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of
onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.
Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, worden alle gebruikerscommunicaties
beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van SANSUELLE FASHION BVBA. Door deze
materialen, commentaar, respons of informatie naar ons te versturen, stemt u ermee in dat we
alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerven van de auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten in verband met deze gebruikerscommunicaties en deze ook
onbeperkt te kunnen gebruiken.

8. Beperking van de aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer,
telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of
gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS,
MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS,
RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ
DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK
TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE,
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT
TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF
BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN
TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE,
ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF
DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN
GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN
ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE
VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING
VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE
WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID.
IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U
ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER
TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN
DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD
DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN
DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN,
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OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE
PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN
TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN
CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP
DEZE WEBSITE VERMELD.

9. Herziening van deze voorwaarden
Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren.
Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de
voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of
voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen derogeren aan zekere
bepalingen in deze voorwaarden.
10. Rechtskeuze en bevoegdheid
Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons,
mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze
voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder
geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden
zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of
gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere
zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en
onderhouden.
11. Beëindiging
U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder
opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft
geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het
recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten
of te beëindigen, zonder opgave van reden.
12. Aanvullende ondersteuning
Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft,
kunt u contact opnemen met SANSUELLE FASHION BVBA. Bij het ontwerpen en
samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen
ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen
dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen
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