Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van onze website, www.hoody.nl, sub-domeinen en andere web
gebaseerde en mobiele applicaties (samen, het ‘platform’, of ‘Hoody’) ga je er mee akkoord
onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Als je niet akkoord gaat
met onderstaande voorwaarden, gebruik Hoody dan niet.
Aansprakelijkheid
●

- Wij laten enkel de producten zien die de aangesloten winkels ons sturen. Wij zijn
daarom niet aansprakelijk voor foutieve productinformatie, prijzen en verkeerde
foto’s. Wij doen er echter alles aan om deze gegevens zo volledig mogelijk weer te
geven.
● - Wij streven ernaar om real-time voorraadinformatie te leveren. Echter kunnen we
niet garanderen dat producten die op het platform te vinden zijn daadwerkelijk in de
winkel liggen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een andere consument net het
product gekocht heeft, of dat de winkel een fout heeft gemaakt in zijn administratie.
Hierdoor kan het voorkomen dat een product niet meer in de winkels ligt, terwijl het
wel in de app of website weergegeven wordt.
● - Zodra een gebruiker een via Hoody gevonden item in de winkels gaat passen valt
dit volledig buiten de aansprakelijkheid van Hoody en dient de gebruiker zich aan de
regels van de betreffende winkel te houden.
● - Aan de kwaliteit van onze diensten wordt veel aandacht besteed. Wij kunnen
echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van onze diensten, van de
juistheid van al de op het platform voorkomende gegevens en/ of het voorkomen
van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Daarnaast kan Hoody technische
onjuistheden of andere fouten bevatten.
Intellectueel Eigendom
Hoody bevat informatie waar zowel wij, als onze partners eigenaar van zijn, in de vorm van
woorden, afbeeldingen en logo’s. Het gebruik van ons platform geeft je geen recht om deze
content te gebruiken. Vraag daarom altijd aan de beheerder van de handelsmerken of je er
gebruik van mag maken.
Persoonsgegevens
De website verwerkt persoonsgegevens. We verzamelen enkel en alleen anonieme
gegevens met het doel om Hoody nog beter te maken. Jouw privacy vinden wij erg
belangrijk, je leest er daarom meer over in onze ‘privacyverklaring’.
De termen ‘wij’ en ‘ons’ refereren naar Hoody, de eigenaar van dit platform De term
‘gebruiker’ is iemand die ons platform eens of vaker bezoekt. Alle tekst, informatie,
afbeeldingen, audio, video en data die zich op dit platform bevinden worden samen de
‘Content’ genoemd.
Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om
altijd de algemene voorwaarden van de betreffende website te lezen.
Wijzigingen algemene voorwaarden
Wij kunnen deze algemene voorwaarden zo nu en dan bijwerken. Hoody zorgt ervoor dat je
de actuele algemene voorwaarden altijd op de website kunt raadplegen. Indien de gebruiker
na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van ons platform impliceert
dit dat de gebruiker de wijzigingen aanvaardt. We adviseren daarom om deze pagina
regelmatig te bekijken.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en ons is het
Nederlands recht van toepassing.
Vragen?
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een mail sturen naar info@hoody.nl
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