GEBRUIKERSVOORWAARDEN
1. Inleiding
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de doomoowebsite en alle sociale media die doomoo gebruikt, zoals Facebook en Instagram
(hierna gezamenlijk de "Website" genoemd), en elke overeenkomst die u via de
Website met doomoo sluit.
doomoo is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer doomoo deze
voorwaarden wijzigt, zal doomoo de nieuwe voorwaarden op de Website
beschikbaar stellen.
Door gebruik te maken van de Website accepteert u deze gebruikersvoorwaarden.
Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u de Website niet gebruiken.
2. Inhoud
Het is doomoo's doel dat de inhoud van de Website en de informatie die erop
wordt gegeven up-to-date en accuraat is. Het is echter mogelijk dat bepaalde
informatie op de Website onjuist is. doomoo aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor eventuele typografische of drukfouten, of voor informatie
op de Website die niet up-to-date is.
3. Links
De Website kan links tonen naar andere websites die niet tot doomoo behoren en
die niet onder de controle van doomoo staan. doomoo aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de bescherming van de privacy of de inhoud van die
websites; doomoo toont de links om bezoekers van de Website te helpen bij het
vinden van meer informatie over specifieke onderwerpen. Deze websites hebben
hun eigen aparte voorwaarden en privacybeleid.
De Website heeft een winkelzoekerspagina met de contactgegevens van doomoowinkeliers en -distributeurs. De distributeurs en winkeliers zijn onafhankelijk van
doomoo. De store locator wordt als service aan u aangeboden, zodat u contact
kunt opnemen met een winkelier in uw buurt.
4. Kleuren
doomoo kan niet garanderen dat de kleuren die op de Website worden getoond een
exacte weergave zijn van de werkelijke kleuren van de producten. De manier
waarop de kleuren op het scherm worden getoond is onder andere afhankelijk van
de instellingen van uw computer.
5. Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens, enz.
doomoo gaat zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, die
u aan doomoo verstrekt, of waar doomoo toegang toe krijgt als gevolg van
aankoop, registratie van gekochte producten, het indienen van
productbeoordelingen en recensies, wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan
wedstrijden of zich inschrijft voor nieuwsbrieven.
Lees hier meer over ons privacybeleid.

6. Materiaal dat u uploadt of op een andere manier naar doomoo stuurt
Door materiaal naar doomoo te sturen of materiaal te uploaden naar de Website,
sociale media, bijvoorbeeld tekst, foto's, video's en andere afbeeldingen, verleent
u doomoo zelf of via een andere partij zonder beperking en met gebruikmaking van
alle technologieën en media, en in alle vormen, een niet-exclusieve licentie om
het materiaal over de hele wereld te gebruiken. U accepteert ook dat doomoo het
materiaal kan wijzigen en bewerken zodat het gebruikt kan worden zoals doomoo
dat gepast acht. U kunt deze licentie te allen tijde intrekken door doomoo hiervan
op de hoogte te stellen. Wanneer u de licentie herroept, moet doomoo zo snel
mogelijk stoppen met het gebruik van het materiaal, en niet later dan drie
maanden. Doomoo is echter niet verplicht om reeds verspreid materiaal terug te
roepen.
U mag alleen materiaal naar doomoo sturen waar u recht op heeft. Door het
materiaal naar doomoo te sturen, bevestigt u aan doomoo dat u het recht hebt om
doomoo de licentie te verlenen in overeenstemming met de voorgaande paragraaf,
dat doomoo geen aansprakelijkheid heeft voor het materiaal dat u hebt gestuurd,
en dat u doomoo onschadelijk zult houden en doomoo zult vergoeden voor alle
verlies, letsel of schade die doomoo kan oplopen als gevolg van het gebruik van
het materiaal, op voorwaarde dat doomoo het materiaal gebruikt in
overeenstemming met de bovenstaande licentie.
7. Handelsmerken, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
De handelsmerken, productnamen, andere onderscheidende merken, ontwerpen
en domeinnamen die op de Website worden gebruikt, behoren tot de doomoo,
ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn.
De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en behoort tot de
deltaverspreiding, of is in licentie gegeven door doomoo.
U mag geen materiaal van de Website downloaden, opslaan op uw computer of
gebruiken tenzij u de schriftelijke toestemming van doomoo hebt ontvangen, of op
de Website staat vermeld dat het materiaal op een bepaalde manier mag worden
gedownload en gebruikt.
8. Aansprakelijkheid
doomoo is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere
of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, als
gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site of ontvangen
berichten of gekochte producten of diensten, of als gevolg van ongeoorloofde
toegang tot of wijziging van de overdrachten of gegevens van de gebruiker, met
inbegrip van maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, zelfs indien doomoo
op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Als u in het bezit bent van het auteursrecht op informatie die op de doomoo
website is geplaatst, kunt u deze laten verwijderen door uw verzoek te sturen naar
info@doomoo.com.
9. Andere voorwaarden

Deze voorwaarden worden beheerst door de bepalingen van het Belgisch materieel
recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd.
10. Bedrijfsinformatie
DELTA DIFFUSION SA/NV
Chaussée de Namur 39, b201
B-1457 Nil-Saint-Vincent
Belgium
Tel. +32-10-65 19 90

