
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

OVERZICHT 

 

Deze website (“SITE”) wordt beheerd door ALLDOCK Dittrich-Design. De woorden “wij”, “ons” en “onze” die 

op de website gebruikt worden refereren allen aan ALLDOCK Dittrich-Design. ALLDOCK Dittrich-Design 

biedt deze website, inclusief alle informatie, condities, beleid en meldingen aan u, de gebruiker, aan onder 

de voorwaarde dat onze algemene voorwaarden, condities, beleid en meldingen die hier weergegeven zijn 

geaccepteerd worden.  

DOOR HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE EN / OF HET KOPEN VAN EEN VAN ONZE ITEM GAAT U EEN 

“DIENST” AAN EN STEMT U TOE AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN” 

“GEBRUIKERSVOORWAARDEN”) GEBONDEN TE ZIJN, INCLUSIEF DE TOEGEVOEGDE VOORWAARDEN EN HET 

BELEID DAT HIER EN / OF DOOR EEN HYPERLINK GEREFEREERD WORDT. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN 

TOEPASSING OP ALLE BEZOEKERS VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT GEBRUIKERS 

ALS BROWSERS, VERKOPERS, KLANTEN, VERKOPERS OF AANBIEDERS VAN INHOUD ZIJN. U STEMT TOE TOT 

HET ONTVANGEN VAN MELDINGEN EN OM ELEKTRONISCHE TRANSACTIES MET ONS AAN TE GAAN. IN HET 

GEVAL U HIER NIET MEE INSTEMT, MAAK ALSTUBLIEFT GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE. 

Elke nieuwe eigenschap of nieuw gereedschap dat aan de huidige winkel is toegevoegd is tevens onderdeel 

van de meest recente algemene voorwaarden. U kunt de meeste recente versie van de algemene 

voorwaarden ten alle tijden op deze website lezen. We behouden het recht om elk onderdeel van de 

algemene voorwaarden te actualiseren, veranderen of te vervangen door het doen van updates of 

aanpassingen van onze website.  Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze website regelmatig te 

controleren voor veranderingen. Het blijven gebruiken of bezoeken van de website na het plaatsen van 

veranderingen betekend een automatische acceptatie van de veranderingen.  

Een breuk of inbreuk op een onderdeel van de voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging 

van de diensten. 

SECTIE 1 - REGISTRATIE 

 

Om alle functies van de website te kunnen gebruiken moet u zichzelf op de website registreren. Wanneer u 

de website slechts wilt bekijken is de registratie optioneel. 

Tijdens het registreren zult u ons met uw contact informatie, zoals email adres, gebruikersnaam en 

wachtwoord moeten voorzien. U kunt elke gebruikersnaam kiezen die u wenst, tenzij deze gebruikersnaam 



 

 

een personificatie van een ander persoon is, een woord gebruikt dat gelijk of te verwarren is met een 

bekend merk, of een woord dat in enige vorm aanstootgevend is. U kunt, maar bent niet verplicht tot, uw 

eigen naam te gebruiken. We behouden het recht om elke gebruikersnaam te verwijderen of te weigeren.  

Voor enkele van onze functies, zoals het kopen van producten en diensten, moet u uw eigen naam, adres 

en rekening- en kredietkaartinformatie aan ons bekend maken. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te 

zorgen dat deze informatie compleet en accuraat is.  

SECTIE 2 – MEERDERJARIGHEID 

 

Kinderen die de leeftijd van 13 nog niet bereikt hebben mogen deze website niet gebruiken, ouders en 

voogden mogen niet in naam van deze kinderen de algemene voorwaarden accepteren. Wanneer we 

opmerken dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar ons met persoonlijke informatie te voorzien, of 

getracht heeft om ons met persoonlijke informatie te voorzien, zullen wij ons best doen om deze 

informatie permanent uit onze documenten te verwijderen.  

Wanneer u de tussen de 13 en 18 jaar oud bent, mag u deze website enkel gebruiken onder supervisie van 

een ouder of een wettelijke voogd die met onze algemene voorwaarden toestemt. Wanneer u een ouder of 

wettelijk voogd bent die toestemt met deze algemene voorwaarden voor een kind tussen de 13 en 18 jaar 

oud, wijzen wij u erop dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van de website door het kind, 

inclusief alle financiële kosten en de wettelijke verantwoordelijkheid die het kind oproept.  

 

SECTIE 3 - ALGEMENE CONDITIES 

We behouden het recht voor om onze diensten aan iedere persoon te weigeren voor welke reden dan ook.  

U bent ervan op de hoogte dat uw informatie (exclusief kredietkaart informatie) zonder versleutelingen 

getransfereerd kan worden en dat dit inhoudt (a) het verzenden over verschillende netwerken; en (b) kan 

veranderen om aan te passen aan de technische vereisten van het verbonden netwerk of apparaat. 

Kredietkaart informatie wordt altijd versleuteld tijdens het verzenden over een netwerk.  

U stemt toe om elk onderdeel van deze Service, de toegang tot de service, of enige vorm van contact op de 

website waarop de dienst wordt aangeboden niet te reproduceren, vermeerderen, kopiëren, verkopen, 

doorverkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van ons.  

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn slechts gecreëerd voor uw gemak en vormen 

verder geen limitatie op deze voorwaarden.  

U mag geen worm, virus of enige destructieve code versturen.  



 

 

SECTIE 4 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN HUIDIGHEID VAN INFORMATIE 

We zijn niet verantwoordelijk wanneer informatie die op deze website bekend gemaakt wordt niet just, 

compleet of huidig is. Het materiaal op de website wordt enkel beschikbaar gesteld als algemene 

informatie en mag niet gebruikt wordt worden om op te vertrouwen of als enige bron van informatie voor 

het maken van besluiten zonder het raadplegen van primaire, meer precieze en meer volledige 

informatiebronnen. Elke vorm van vertrouwen gebaseerd op het materiaal op deze website is voor uw 

eigen risico.  

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet 

actueel en is slechts als referentie weergegeven. We behouden het recht om de inhoud van deze website 

ten alle tijden aan te passen, maar zijn niet verplicht om de website te actualiseren. U stemt toe dat het uw 

verantwoordelijkheid is om veranderingen op de website in de gaten te houden.  

SECTIE 5 -  ALLDOCK DITTRICH-DESIGN PRIVACY BELEID 

Uw gebruik van deze website betekend dat u toestemt aan het ALLDOCK Dittrich-Design Privacy Statement, 

dat u kunt bekijken door op enige tijdstip te klikken op de “privacy” link op de website.  

Persoonlijke informatie die u aan ALLDOCK Dittrich-Design verstuurd en alle informatie omtrent het gebruik 

van de website die we ontvangen zal onderworpen zijn aan het ALLDOCK Dittrich-Design Privacy Statement 

op deze website. 

SECTIE 6 – AANKOOP VOORWAARDEN  

In het geval dat u een product of dienst via onze website aanschaft bent u gebonden aan de voorwaarden 

die zijn vermeld op de rekening (factuur) die u zult ontvangen zodra u de bestelling bevestigd heeft. 

Bij afwezigheid van een factuur die van ons aan u verzendt wordt, zullen de voorwaarden zoals in deze 

algemene voorwaarden of de voorwaarden op de website beschreven omtrent de prijs van de goederen, de 

methode van betaling en de tijdspanne van de betaling alsmede de extra verzendkosten voor gewicht zoals 

gespeculeerd op de website, geldig zijn. 

We zijn niet verantwoordelijk om u van een goed of dienst te voorzien zoals geadverteerd in de uitverkoop 

op onze website. Wanneer u een bestelling plaats voor een product of dienst maakt u een wettelijk aanbod 

dat wij kunnen accepteren of niet. Een wettelijk bindend contract bestaat alleen dan wanneer u een 

schriftelijk bevestiging van ons (per email of anders) ontvangen heeft die de bestelling bevestigd.  

In het geval dat er een verschil tussen deze voorwaarden, de condities zoals weergegeven op de website of 

de condities van de factuur bestaat, zullen de voorwaarden die voor ons het gunstigst zijn geldend zijn. 



 

 

SECTIE 7 - MODIFICATIES AAN DE DIENST EN AAN PRIJZEN 

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan mogelijke veranderingen zonder melding vooraf. 

We behouden het recht voor om de dienst (of een onderdeel hiervan) op enig tijdpunt en zonder melding 

te veranderen of te annuleren.  

We zijn niet verantwoordelijk ten opzichte van u of een derde partij voor veranderingen, 

prijsschommelingen, schorsing of annulering van de dienst. 

SECTIE 8 - PRODUCTEN EN DIENSTEN (wanneer van toepassing) 

Bepaalde producten of diensten zijn exclusief online beschikbaar. Deze producten of diensten kunnen 

gelimiteerde oplages hebben en zijn onderhevig aan ons retour beleid.  

We hebben alles in staat gesteld om de kleuren en beelden van onze producten zo accuraat mogelijk te 

beschrijven. We kunnen niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren accuraat weergeeft.  

We behouden het recht voor, maar zijn niet verplicht tot, het limiteren van verkoop van diensten en 

producten aan elke persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per zaak bekijken. We 

behouden het recht voor om de hoeveelheid diensten en producten die wij aanbieden te limiteren. Alle 

beschrijvingen van producten, alsmede de prijzen van producten kunnen ten alle tijden zonder melding 

veranderd worden naar ons volledige goeddunken. We behouden het recht voor om een product ten alle 

tijden te annuleren. Elk aanbod voor een product of dienst is nietig wanneer dit verboden is.  

We geven geen garantie dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat 

aangeschaft of verkregen wordt aan uw verwachtingen zal voldoen. We geven ook geen garantie dat 

fouten in de dienst gecorrigeerd worden.  

Geen van de overeengekomen punten zal veranderen tenzij een verandering schriftelijk door beide partijen 

overeengekomen is. We behouden daarentegen het recht voor om uw goederen te leveren die niet exact 

overeenkomen met de goederen die u besteld heeft, maar die qua kwaliteit en type overeenkomen met 

het bestelde item We zullen dit item leveren voor een gelijke of lagere prijs dan dat u voor het bestelde 

item betaald heeft. Wanneer u een item geleverd krijgt voor een lagere prijs dan dat u besteld had, zullen 

wij het verschil terugbetalen. 

SECTIE 9 – JUISTHEID VAN REKENINGS- EN ACCOUNT INFORMATIE   

We behouden het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, 

naar ons goeddunken, de aangekochte hoeveelheden die u bij ons aanschaft per bestelling 

limiteren of annuleren. Deze restricties zijn inclusief bestellingen die geplaatst worden onder 

hetzelfde klanten account dezelfde kredietkaart, en / of het gebruik van hetzelfde rekenings- 

en / of verzendadres. 



 

 

In het geval dat we een bestelling veranderen of annuleren, kunnen we verzoeken om u per 

email of per rekening adres of telefoonnummer dat bij de bestelling aangegeven is te 

contacteren. We behouden het recht voor om bestellingen die naar ons goeddunken door 

leveranciers, doorverkopers of dealers geplaatst zijn te limiteren of te verbieden. 

U stemt toe tot het voorzien van correct en complete informatie omtrent uw account en 

aankoop voor alle aankopen die op onze website geplaatst worden. U stemt toe onmiddellijk een 

update van uw account en andere informatie, inclusief email adres en kredietkaartnummers en 

afloopdata te verwerken, zodat wij uw transacties kunnen complementeren en zo nodig contact 

met u kunnen opnemen. 

Voor meer details kunt u ons retourbeleid bekijken. 

  

SECTIE 10 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP 

 

We kunnen u voorzien met toegang tot gereedschappen van derde partijen over welke wij geen 

overzicht behouden en waarop wij geen controle of input kunnen uitoefenen. 

U bent er zich van bewust en stemt toe dat we toegang tot zulke gereedschappen verschaffen 

‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ zonder enige garantie, representatie of condities van welke 

soort dan ook en dat hiervoor ook geen ondersteuning verleend wordt. We hebben geen 

verantwoordelijkheid die voortkomt uit uw gebruik van de optionele derde partij 

gereedschappen. 

Elk gebruik door u van deze optionele gereedschappen die door deze website geleverd worden 

zijn voor uw eigen risico en u moet er zich van bewust van maken en met de voorwaarden waar 

de gereedschappen worden geleverd door de relevante derde partij(en) toestemmen. 

We kunnen mogelijkerwijs in de toekomst nieuwe diensten of eigenschappen aanbieden op de 

website (inclusief het vrijgeven van nieuwe gereedschappen en bronnen). Deze nieuwe 

eigenschappen en/of diensten zullen ook onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden. 

SECTIE 11 – KOPPELINGEN NAAR DERDE PARTIJEN 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die op onze website beschikbaar zijn kunnen materiaal 

van derde partijen bevatten. 

Koppelingen naar derde partijen op deze website leiden u direct naar de website van deze derde 

partij die niet met ons geaffilieerd is. We hebben geen verantwoordelijkheid voor het 

onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en geven ook geen garantie en hebben geen 

verantwoordelijkheid voor het materiaal van alle derde partijen of hun website, of voor andere 

materialen, producten of diensten van derde partijen. 

We hebben geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel gerelateerd aan de aankoop van 

goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties gemaakt op een derde partij 

website. Lees alstublieft de voorwaarden van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat 



 

 

deze voor u begrijpelijk zijn alvorens u een transactie met deze partij aangaat. Klachten, eisen, 

zorgen of vragen over producten van derde partijen moeten direct aan deze derde partij 

verstuurd worden. 

  

SECTIE 12 – COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE VOORLEGGINGEN 

Wanneer, naar onze wens, u specifieke voorleggingen (bijvoorbeeld deelname aan een 

wedstrijden) of wanneer u zonder dat wij dat gevraagd hebben ons creatieve ideeën, suggesties, 

voorstellingen, plannen of ander materiaal online, per email of per post (of op een andere 

manier, samen te vatten als: verzendingen) verstuurd, stemt u toe dat wij op enig tijdpunt en 

zonder restricties alle commentaar kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, 

vertalen of in een andere vorm gebruiken in elk medium. 

We zijn niet, en zullen niet verplicht zijn om (1) uw commentaar vertrouwelijk te behandelen; 

(2) compensatie voor uw commentaar te betalen; of (3) op uw commentaar te reageren. 

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud 

waarvan wij naar ons goeddunken menen dat het onwetmatig, beledigend, bedreigend, 

lasterend, pornografisch, obsceen of op een andere manier bedenkelijk is of wanneer het 

inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van enige partij of op deze algemene 

voorwaarden. 

U stemt toe dat uw commentaar geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, 

inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, personaliteit of andere persoonlijke- of 

eigendomsrechten. Daarboven op stemt u toe dat uw commentaar geen lasterend of andere 

onwettelijk, beledigend materiaal, een computervirus of andere malware bevat dat in enige 

vorm het beheer van de dienst of een gerelateerde site kan aantasten. 

U mag geen vals email adres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of een derde 

partij op een andere misleiden omtrent de oorsprong van het commentaar. U bent zelf volledig 

verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid hiervan. We nemen geen 

verantwoordelijkheid en overnemen ook geen verantwoordelijkheid voor enig commentaar dat 

geplaatst wordt door u of een derde partij. 

  

SECTIE 13 – PRIVACY EN DATA BESCHERMING 

Uw verzending van persoonlijke informatie op de winkel is geregeld door ons privacy beleid. 

We stemmen toe gebonden te zijn door heersende wetgeving, rechterlijke uitspraken, directieve 

of statutaire instrumenten die ons restricties opleggen omtrent het gebruik van vertrouwelijke 

informatie waarmee u ons voorziet zoals kredietkaarten of bankdetails, uw gebruikersnaam en of 

wachtwoord en andere details omtrent uw persoonlijke en financiële situatie. 

We behouden daarentegen het recht voor om te handelen met derde partijen in relatie tot de 

datum van uw aankoop, de eigenschappen van de goederen of diensten die u aangeschaft heeft 



 

 

en hoeveel u voor de producten betaald heeft, en met welke methode u de producten of 

diensten aangeschaft heeft. 

Als resultaat van het bezoek van de website wordt een ‘cookie’ op uw web browser opgeslagen, 

dat ons in staat stelt om derde partijen met beperkte informatie te voorzien. Wanneer u wenst 

dat het cookie verwijdert wordt, of wanneer u wilt controleren welke informatie opgeslagen 

wordt dan kunt u dit via de internet opties van Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari of een 

andere systeem met dezelfde functies raadplegen. 

 

SECTIE 14 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES 

Het is mogelijk dat er zich van tijd tot tijd typografische fouten, onjuistheden of omissies op de website of 

de dienst voordoen die gerelateerd zijn tot de productomschrijving, prijzen, promoties, aanbiedingen, 

verzendkosten, verzendtijden en beschikbaarheid. We behouden het recht voor om zonder voorafgaande 

melding fouten, onjuistheden en omissies te corrigeren, en om informatie te veranderen of te actualiseren 

of om bestellingen te annuleren als enige vorm van informatie van de dienst of de website of enige 

gerelateerde website niet accuraat is (inclusief bestellingen die al door u geplaatst zijn).  

Er rust op ons geen verplichting om de informatie van de dienst of een gerelateerde website te 

actualiseren, te veranderen of uit te leggen, dit inclusief maar niet gelimiteerd tot informatie omtrent 

prijzen, behalve als dit wettelijk wordt voorgegeven. Specifieke geactualiseerde of ververste inhoud op de 

dienst of enige gerelateerde website mag als implicatie gezien worden dat alle informatie op de dienst of 

enige gerelateerde website geactualiseerd of ververst is.   

SECTIE 15 – VERBODEN GEBRUIK 

Naast de verboden zoals beschreven in de algemene voorwaarden, is het ook verboden om de inhoud van 

de website te gebruiken voor: (a) elke vorm van onwettelijk doel; (b) om andere aan te zetten tot het 

plegen of mee plegen van onwettelijk gedrag; (c) om enige vorm van internationaal, federaal, provinciaal of 

staatswetgeving  te breken; (d) om inbreuk te maken op ons intellectueel eigendom of het intellectuele 

eigendom van anderen; (e) te pesten, misbruiken, belediging, lasteren, intimideren, zwart maken of 

discrimineren gebaseerd op geslacht, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, ras, nationaliteit of handicap; (f) 

om valse of misleidende informatie te verzenden; (g) om virussen of andere vormen van slechte codes te 

versturen die de functionaliteit van onze diensten, onze website, andere websites of het internet in welke 

vorm dan ook in gevaar brengen; (h) het verzamelen of vervolgen van persoonlijke informatie van anderen; 

(i) om spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enige vorm van obsceen of 

immoreel doel; (k) te interfereren met, of omzeilen van de veiligheidsonderdelen van de dienst of een 

gerelateerde website, andere websites, of het internet. We behouden het recht voor om uw gebruik van de 

dienst of een gerelateerde website in het geval van een breuk met het verboden gedrag te beëindigen.  



 

 

SECTIE 16 – COMMUNICATIE VAN ONS AAN U 

In het geval dat u enige vragen of zorgen heeft in relatie tot onze website of onze producten of diensten of 

deze algemene voorwaarden, stuur dan alstublieft u vraag naar het volgende email adres: [_____________] 

Wanneer u geen ongevraagde informatie omtrent onze toekomstige producten of diensten wenst te 

ontvangen, dan laat ons dit alstublieft weten op de manier zoals weergegeven op onze website of email 

ons zoals hierboven beschrijven met het bericht: AFMELDEN. 

SECTIE 17 – COMMUNICATIE VAN U AAN ONS 

In het geval dat de website u in staat stelt om ons informatie, beelden of data van welke natuur dan ook 

per email of op een andere manier te faciliteren, welke dan op elk berichtenbord, open discussieforum of 

op een gelijkwaardige toegankelijke en interactieve site, mag u geen materiaal plaatsen dat 

aanstootgevend of beledigend, onwaar of racistisch is, tot rassenhaat aan kan zetten of in enige andere 

vorm een inbreuk op iemands privacy of mensenrechten in elke vorm van wet of jurisdictie.  

In het geval dat u materiaal van deze aard op de website plaats zijn de directe en indirecte consequenties 

hiervan uw volledige verantwoordelijkheid en stemt u toe tot onze volledige schadeloosstelling en 

vrijwaring van alle consequenties die uit deze omstandigheden kunnen ontwikkelen.  

In het geval dat we enig materiaal van u ontvangen dat naar onze opvatting (dan wel redelijk of onredelijk) 

in potentie vervolgbaar of aanstootgevend is, behouden wij het recht om het materiaal te verwijderen 

zonder melding of reden, en zonder dat dit een reden is voor een claim van u tegen ons.  

Alle informatie waarmee u ons voorziet zal onder alle omstandigheden naar uw beste 

inschattingsvermogen, kennis, juistheid en waarheid en op geen enkele manier misleidend zijn.  

SECTIE 18 – VRIJWARING VAN GARANTIES; LIMITATIE VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

We garanderen of representeren niet dat uw gebruik van onze diensten niet geïnterrumpeerd, actueel, 

veilig of zonder fouten zal zijn. 

We garanderen niet dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de dienst accuraat en 

betrouwbaar zijn.  

U stemt toe dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde periodes verwijderen, of de dienst volledig 

annuleren zonder voorafgaande melding aan u.  

U stemt uitdrukkelijk toe dat uw gebruik van, of onmogelijkheid om gebruik te maken van de dienst volledig 

uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die u door de dienst geleverd worden zijn 

(behalve bij uitdrukkelijke vermelding onzerzijds) geleverd ‘zoals het is’ en ‘zo beschikbaar’ voor uw 

gebruik, zonder enige representatie, garantie of condities van enig soort, zij het uitdrukkelijk vermeld of 



 

 

geïmpliceerd, inclusief alle geïmpliceerde garanties of condities van verkoopbaarheid, verkoopbare 

hoeveelheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet inbreuk.  

In geen enkel geval zal ALLDOCK Dittrich-Design, onze directeuren, leidinggevenden, werknemers, een 

geaffilieerde, dealers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstleveranciers of licencees verantwoordelijk 

zijn voor enige vorm van letsel, verlies, eisen of enige vorm van directe of indirecte, incidentele, punitieve, 

speciale of vervolgschade van enige soort, inclusief maar niet gelimiteerd tot verloren winst, verloren 

inkomsten, verloren spaargeld, verloren data, vervangingskosten of vergelijkbare schades zowel gebaseerd 

op contracten, onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), strikte verantwoordelijkheid of in andere vorm 

voortkomend uit uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief maar niet gelimiteerd tot enige fout of 

omissie in alle vormen van inhoud van de dienst dan wel verlies of schade door gebruik van dienst of de 

inhoud hiervan (tevens producten) die geplaatst, verzonden of op een ander manier door de dienst 

beschikbaar gemaakt zijn, zelfs wanneer hier vooraf opmerkzaam op gemaakt is. Vanwege het feit dat 

sommige staten of jurisdicties het uitsluiten van de limitatie op verantwoordelijk van consequentiele of 

incidentele schade uitsluiten, zal onze verantwoordelijkheid in deze staten en jurisdicties gelimiteerd zijn 

tot het maximum wettelijk toegelaten niveau.  

SECTIE 19 - SCHADELOOSSTELLING 

U stemt toe tot het schadeloosstellen, verdedigen en voor onschuldig houden van ALLDOCK Dittrich-Design 

en onze ouders, subsidiaire, geaffilieerde, partners, leidinggevenden, werknemers, aannemers, 

dienstleveranciers, licencees, sub-aannemers, stagiaires, en werknemers, van alle claims of eisen, inclusief 

de redelijke kosten voor advocaten die door derde partijen gemaakt worden voortkomend uit uw inbreuk 

op deze voorwaarden of de documenten die zij incorporeren door referentie, of door uw overtreding van 

enige wet of de rechten van derden.  

SECTIE 20 - ONTBINDBAARHEID 

In het geval dat een vorm van schikking op basis van deze algemene voorwaarden als onwettelijk, nietig of 

niet afdwingbaar wordt vastgesteld, zal deze schikking desondanks afdwingbaar zijn tot het hoogst 

wettelijk mogelijke niveau, het niet afdwingbare gedeelte van deze algemene voorwaarden zal als 

ontbonden geacht worden, een schikking van deze aard heeft geen effect op de validiteit of 

afdwingbaarheid van elke andere schikking.  

SECTIE 21 - BEEINDIGING 

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vooraf aan de beëindiging opgesteld zijn, 

blijven bestaan na het beëindigingen van deze overeenkomst voor alle doelen.  



 

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig behalve en totdat deze door u of door ons beëindigd worden. U 

kunt deze voorwaarden ten alle tijden beëindigen door ons te notificeren dat u niet langer gebruik van onze 

diensten wenst te maken, of in het geval dat u geen gebruik meer maakt van onze website.  

Als naar onze opvatting u verzuimd, of wanneer wij het vermoeden hebben dat u verzuimd om met enig 

artikel of voorgave van deze algemene voorwaarden voldoet, kunnen wij ten alle tijden deze overeenkomst 

verbreken zonder voorafgaande melding en blijft u verantwoordelijk voor alle bedragen tot op en inclusief 

de dag van beëindiging, en / of dienovereenkomstig het weigeren van de toegang tot onze service (of enig 

onderdeel hiervan). 

SECTIE 22 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Het verzuimen onzerzijds om onze rechten of provisie in deze algemene voorwaarden geldig te maken of af 

te dwingen, leidt niet tot een verklaring van afstand van deze rechten of provisies.  

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsonderdelen of ondernemingsregels door ons op deze website 

met respect tot de dienst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons en regelt het gebruik van de 

dienst en vervangt voorafgaande of tijdelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel 

mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet gelimiteerd tot enige eerdere versie van de 

algemene voorwaarden). 

Onduidelijkheden in de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen niet geïnterpreteerd worden tegen 

de opstellende partij.  

SECTIE 23 – GELDENDE WETGEVING 

Deze algemene voorwaarden en elke vorm van separate overeenkomst waarbij wij u een dienst leveren valt 

onder, en is in overeenkomst met de wetgeving van Duitsland.  

SECTIE 24 – VERANDERINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

U kunt de huidige versie van de algemene voorwaarden ten alle tijden op deze pagina bekijken. We 

behouden het recht voor, geheel naar ons goeddunken, deze algemene voorwaarden of onderdelen 

hiervan te actualiseren, veranderen of te vervangen door een actualisatie op onze website te plaatsen. Het 

is uw eigen verantwoordelijkheid om de website regelmatig op veranderingen te controleren. U 

voortdurend gebruik van, of toegang tot de website of de dienst na het plaatsen van een actualisatie van de 

algemene voorwaarden betekend een acceptatie van de veranderingen.  

 

 

 



 

 

PRIVACYBELEID 

 

SECTIE 1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE? 

Wanneer u iets in onze winkel aanschaft verzamelen wij, als onderdeel van het koop en verkoop proces, de 

persoonlijke informatie die u ons ter beschikking stelt waaronder uw naam, adres en email adres.  

Wanneer u door onze winkel bladert ontvangen wij automatisch uw computer’s internet protocol (IP) adres 

waarmee wij informatie ontvangen die ons in staat stelt om meer te leren over uw browser en 

besturingssysteem.  

Email marketing (wanneer van toepassing): met uw toestemming kunnen wij u emails sturen over onze 

winkel, nieuwe producten en updates.  

SECTIE 2 - TOESTEMMING 

Hoe ontvangt u mijn toestemming? 

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie ter beschikking stelt om een transactie af te sluiten, uw 

kredietkaart te bevestigen, een bestelling te plaatsen of een aankoop te retourneren, impliceert dit voor 

ons dat u toestemt dat wij deze informatie verzamelen. Wij zullen deze informatie enkel gebruiken voor 

deze genoemde specifieke reden.  

Wanneer wij om uw persoonlijke informatie vragen voor een secundaire reden, zoals bijvoorbeeld 

marketing, zullen wij u direct vragen om uw uitdrukkelijke toestemming of de mogelijkheid aanbieden om 

dit te weigeren.  

Hoe kan ik mijn toestemming terugtrekken? 

Wanneer u, nadat u al uw toestemming gegeven heeft, van gedachten veranderd is het mogelijk om uw 

toestemming voor het contacteren van ons aan u voor het continue verzamelen, gebruik of bekendmaken 

van uw informatie terug te trekken door op elk moment contact met ons op te nemen via info@dittrich-

design.de of door te schrijven naar: 

ALLDOCK Dittrich-Design  

– Fliederstr. 12 Wuppertal  DE 42109, Germany. 

 

SECTIE 3 - VRIJGEVEN VAN INFORMATIE VOOR WETTELIJKE REDENEN 



 

 

We kunnen informatie omtrent het gebruik van de Website (inclusief maar niet gelimiteerd tot het plaatsen 

van publieke Inhoud, registratie-informatie en netwerk bestanden) wanneer dit naar goed geweten uit 

wettelijke redenen (bijvoorbeeld passend bij een eis uit statuten, dagvaarding, sommatie of gerechtelijk 

bevel) vereist wordt, vrijgeven en zo te beschermen tegen fraude, misbruik of onwetmatig gebruik van de 

website, het beschermen van onze rechten en eigendommen, een contract tussen u en ons te handhaven, 

of wanneer wij naar alle redelijkheid kunnen geloven dat er zich een situatie voor zal doen waarbij het 

gevaar op dood of letsel mogelijk is, en waarvoor vrijgave noodzakelijk is. 

SECTIE 4 - BETALING 

Wanneer u ervoor kiest om een directe betalingspoort te gebruiken om uw aankoop af te ronden zal uw 

kredietkaart-informatie opgeslagen worden. Deze informatie is versleuteld door het Payment Card Industry 

Data Security Standard (PCI-DSS). De data omtrent de transactie van uw aankoop wordt opgeslagen zolang 

dit noodzakelijk is voor het afronden van uw aankoop. Na het afronden van de transactie zal deze 

informatie verwijderd worden.  

Alle directe betalingspoorten hangen samen met de standaards die ontwikkeld zijn door PCI-DDS die door 

de PCI Security Standards Council beheerd worden. Dit is een samenwerkingsverband tussen merken zoals 

Visa, MasterCard, American Express en Discover. 

De PCI-DSS eisen zorgen voor de veiligheid van het gebruik van uw kredietkaart in onze winkel en  bij de 

service-aanbieders. 

Voor meer informatie kunt u ook onze Algemene Voorwaarden (_________________) lezen. 

SECTIE 5 - SERVICE VAN DERDE PARTIJEN 

In het algemeen zullen derde partijen die met ons samenwerken enkel uw informatie verzamelen, 

gebruiken en vrijgeven voor zover nodig om de service die zij ons leveren te kunnen uitvoeren.  

Derde partij service-aanbieders, zoals betalingspoorten en andere processors omtrent betalingstransacties 

hebben hun eigen privacy beleid omtrent de informatie die wij deze aanbieders moeten leveren om de 

aankoop-gerelateerde transacties te kunnen laten plaatsvinden.  

Wij raden aan het privacy beleid van deze aanbieders door te lezen zodat u zich ervan kun vergewissen hoe 

zij uw persoonlijke informatie gebruiken.  

Denk eraan dat bepaalde providers hun faciliteiten op een andere locatie gevestigd kunnen hebben. Dus 

wanneer u een transactie met een derde partij service-aanbieder aangaat, dan kan uw informatie gebruikt 

worden onder de wetgeving van de plaats waar de service-aanbieder is gestationeerd. 



 

 

Wanneer u de website van onze winkel verlaat en doorgeleid wordt naar de website of applicatie van een 

derde partij, valt dit niet meer onder het privacy beleid uit onze algemene voorwaarden.   

Links 

Wanner u in onze winkel op een link klinkt dan wordt u uit onze winkel weggeleid. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, wij raden u daarom aan om het privacy 

beleid van deze websites te aandachtig door te lezen.  

Google analytics 

Onze winkel maakt gebruik van Google Analytics om ons te helpen meer te leren over wie onze website 

bezoekt en welke pagina's bekeken worden.  

SECTIE 6 - BEVEILIGING 

Om uw persoonlijke informatie te beveiligen nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen en zullen wij 

de ‘best practices’ van ons vakgebied gebruiken om u ervan te verzekeren dat uw informatie niet verloren 

gaat of misbruikt, vrijgegeven, veranderd of verwijderd wordt.  

Wanneer u uw kredietkaart-informatie aan ons vrijgeeft, wordt deze informatie versleuteld met de secure 

socket layer technology (SSL) en opgeslagen met een AES-256 versleuteling. Hoewel geen enkele 

verzendmethode via internet 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS vereisten en implementeren wij alle 

algemeen geaccepteerde standaards van ons vakgebied. 

SECTIE 7 - COOKIES 

Een cookie is een klein tekstdocument dat opgeslagen wordt op de computer van een gebruiker met als 

doel het bijhouden van bestanden. Wij maken op onze website gebruik van cookies 

Hier vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken. We hebben deze lijst opgesteld zodat u kunt kiezen 

of u cookies wilt toestaan of niet.  

_session_id, uniek bewijs, per sessie, slaat informatie op over uw sessie (doorverwijzing, pagina waarop u 

aankomt op de website, etc.) 

 __visit, geen permanente data, wordt bewaard tot 30 minuten na het laatste bezoek, wordt gebruikt bij de 

provider van onze website om interne statistieken te controleren om het aantal bezoeken op te slaan. 

 __uniq, geen permanente data, verloopt om middernacht (relatief aan de bezoeker) van de volgende dag. 

Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele bezoeker. 

cart, uniek per gebruiker, wordt bewaard voor 2 weken. Slaat informatie op over de inhoud van uw 

winkelwagen. 



 

 

 _secure_session_id, uniek per gebruiker, per sessie. 

 storefront_digest, uniek per gebruiker, als de winkel een wachtwoord heeft wordt dit permanent 

opgeslagen. Wordt gebruikt om te kijken of de huidige bezoeker toegang heeft. 

 PREF, wordt bewaard voor een korte tijd. Ingesteld door Google, volgt wie en van waar de winkel bezocht 

wordt. 

Uw web browser stelt u in staat om de cookies op uw computer te controleren en te beperken. Wanneer u 

cookies niet toestaat is het toch mogelijk de site te gebruiken, enkele onderdelen of functies van de 

website kunnen dan slechts beperkt toegankelijk zijn.  

Enkele van onze bedrijfspartners (zoals adverteerders) gebruiken ook cookies op hun websites. We hebben 

toegang noch controle over deze cookies. Dit privacy beleid gaat enkel over het gebruik van cookies door 

ons en heeft geen reikwijdte over cookies van adverteerders.  

SECTIE 8 -  NIEUWSBRIEVEN EN MEDEDELINGEN 

We kunnen uw gebruikersnaam en email adres gebruiken om u een nieuwsbrief of mededelingen per email 

toe te zenden. In het geval dat u deze vorm van communicatie niet wenst te ontvangen kunt u dit aangeven 

door desbetreffende blokjes tijdens registratie niet aan te vinken. We bieden tevens de optie aan om u af 

te melden van nieuwsbrieven en mededelingen door het gebruik te maken van de antwoord-email of door 

uw profiel te wijzigen op de Klantenprofiel-pagina op de website. 

SECTIE 9 - PRODUCT INFORMATIE EN AANBIEDINGEN 

Het email adres dat u heeft gebruikt op de website kan worden gebruikt om u informatie over andere 

producten en diensten die wij aanbieden te versturen. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u te 

informeren over extra producten en diensten van andere bedrijven waarin u geïnteresseerd zou kunnen 

zijn. In het geval u geen e-mails wenst te ontvangen kunt u deze optie uitschakelen door de desbetreffende 

blokjes tijdens registratie niet aan te vinken. U kunt er daarnaast voor kiezen deze informatie niet te 

ontvangen door uzelf af te melden op de klanten-profiel-pagina op de website.  

SECTIE 10 - BELANGRIJKE MEDEDELINGEN PER EMAIL 

We kunnen uw geregistreerde naam en email adres ook gebruiken om u te voorzien van belangrijke 

mededelingen omtrent het functioneren van de website waarvoor u zich geregistreerd heeft, over de 

website zelf, over een gebruikersprofiel wat u kunt creëren, over het voldoen van een specifieke transactie 

die u aangevraagd heeft, of andere belangrijke ontwikkelingen die het gebruik van de website kunnen 

beïnvloeden. U kunt zich ook voor deze vorm van email afmelden. 

SECTIE 11 - EXTRA INFORMATIE VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN 



 

 

Onze website kan extra informatie aan uw vragen via bestelformulieren en andere online formulieren voor 

transacties. Deze formulieren kunnen uw contactinformatie opvragen (zoals kredietkaartnummer en de 

einddatum van een kredietkaart). De informatie die u levert wordt gebruikt voor rekening- en 

boekhouddoeleinden, voor opgeslagen producten en diensten waarvoor u een licentie gekocht of 

gedownload heeft, en om uw order te kunnen voldoen. We kunnen deze contactinformatie ook gebruiken 

om contact met u op te nemen over bestellingen, producten, diensten, kosten of leges. 

We kunnen gebruik maken van een extern verzendbedrijf om uw bestelling te verzenden en van een 

kredietkaart bedrijf voor het verwerken van betalingen voor goederen en diensten. Deze bedrijven hebben 

toegang tot uw gebruikersinformatie om hun functie te kunnen volbrengen.  

We kunnen partnerschappen met derde partijen aangaan voor specifieke goederen en diensten. Wanneer 

u zich aanmeldt voor zulke goederen en diensten zullen we uw naam en andere contactinformatie die 

noodzakelijk is voor de derde partij om de goederen of diensten te verlenen, verzenden. We autoriseren 

geen derde partij-leveranciers om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken behalve voor het 

doel gerelateerd tot deze goederen en diensten.  

SECTIE12 - MEERDERJARIGHEID 

Kinderen die de leeftijd van 13 nog niet bereikt hebben mogen deze website niet gebruiken, ouders en 

voogden mogen niet in naam van deze kinderen de algemene voorwaarden accepteren. Wanneer we 

opmerken dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar ons met persoonlijke informatie te voorzien, of 

getracht heeft om ons met persoonlijke informatie te voorzien, zullen wij ons best doen om deze 

informatie permanent uit onze documenten te verwijderen.  

Wanneer u de tussen de 13 en 18 jaar oud bent, mag u deze website enkel gebruiken onder supervisie van 

een ouder of een wettelijke voogd die met onze algemene voorwaarden toestemt. Wanneer u een ouder of 

wettelijk voogd bent die toestemt met deze algemene voorwaarden voor een kind tussen de 13 en 18 jaar 

oud, wijzen wij u erop dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van de website door het kind, 

inclusief alle financiële kosten en de wettelijke verantwoordelijkheid die het kind oproept.  

SECTIE 13 - VERANDERINGEN AAN DIT PRIVACY BELEID 

We behouden het recht voor om dit privacy beleid op enig tijdpunt aan te passen. Bekijk dit privacy beleid 

daarom regelmatig. Veranderingen en de uitleg van het beleid zal na het plaatsen op deze website gelijk in 

effect treden. Wanneer wij ons beleid aanpassen zullen wij u hiervan een notificatie geven zodat u ten alle 

tijden weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en onder welke 

omstandigheden, voor zover aanwezig, wij deze zullen vrijgeven.  



 

 

In het geval dat onze winkel opgekocht wordt of samensmelt met een ander bedrijf kan de informatie naar 

de nieuwe eigenaren getransfereerd worden zodat wij onze producten aan u kunnen blijven verkopen.  

VRAGEN EN CONTACT INFORMATIE 

Wanneer u de persoonlijke informatie die wij van u bezitten wilt corrigeren, bekijken, veranderen of 

verwijderen of wanneer u een klacht wilt indienen of gewoonweg meer informatie wenst, neem dan 

alstublieft contact op met onze privacy compliance officer op info@dittrich-design.de of per post via 

ALLDOCK Dittrich-Design  

[Re: Privacy Compliance Officer] 

Fliederstr. 12 Wuppertal  DE 42109 Germany 

  



 

 

RETOUR BELEID 

 

Items die geretourneerd kunnen worden. 

U kunt de items die door ons geleverd zijn retourneren wanneer: 

a) de items binnen 14 dagen na de datum op de factuur geretourneerd worden; 

b) de items in de originele verpakking verpakt zijn; 

c) de items moeten op uw kosten aan het retour-adres dat u kunt vinden op de aankoopbon (factuur) 

of zoals op de bestellingsbevestiging die met de items is meegeleverd is weergegeven verzonden 

worden.  

d) de items niet in een slechtere staat verkeren dan de staat waarin ze door ons werden geleverd; 

e) de items niet van het type, of van omstandigheden vallen waaronder ze "niet te retourneren" zijn.  

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zullen wij u uw aankoop binnen 30 dagen nadat wij de items 

van u ontvangen hebben vergoeden voor het bedrag dat u oorspronkelijk betaald heeft.  

Wanneer na uw aankoop 14 dagen verlopen zijn kunnen wij u helaas geen terugbetaling of ruil aanbieden. 

NIET TE RETOURNEREN ITEMS 

Onder de volgende omstandigheden zullen items gekwalificeerd worden als "niet te retourneren": 

(a) wanneer op uw verzoek de items gepersonaliseerd  zijn; 

(b) wanneer de items van hun nature niet geretourneerd kunnen worden of in het geval dat ze snel 

verslechteren of verlopen (b.v. bederfelijk voedsel); 

(c) software om te downloaden en alle audio of video opnames of computer software waarvan het 

zegel is verbroken of waar in enige vorm mee geknoeid is. 

(d) items die vanwege een hygiënische reden niet verder verkocht kunnen worden wanneer deze 

geretourneerd worden zoals oorbellen, lichaamsstuds of ondergoed; 

(e) cadeaukaarten, kranten, magazines;  

(f) sanitaire items, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen. 

 

 



 

 

Om uw retour af te kunnen sluiten hebben we een rekening of een bewijs van aankoop nodig. 

SITUATIES WAAR SLECHTS EEN DEEL TERUGBETAALD WORDT (WANEER TOEPASBAAR) 

a) boek met duidelijke gebruikssporen; 

b) CD, DVD, VHS band, software, videospel, cassette of vinyl plaat die geopend is. 

c) elk item dat niet in een originele staat verkeerd, kapot is, of waarvan onderdelen ontbreken en 

waarvan de reden hiervoor niet bij een fout van ons ligt; 

d) elk item dat later dan 14 dagen na levering geretourneerd wordt. 

TERUGBETALING (WANNEER VAN TOEPASSING)  

Wanneer wij uw item ontvangen en geïnspecteerd hebben, sturen wij u een email om u op de hoogte te 

stellen dat we uw geretourneerde item ontvangen hebben. We zullen u verder ook informeren over het feit 

of uw retour geaccepteerd of afgewezen is.  

Wanneer uw retour geaccepteerd is zal, binnen een bepaald aantal dagen, uw terugbetaling worden 

verwerkt en wordt uw krediet automatisch op uw kredietkaart of een andere originele betalingsmethode 

overgemaakt.  

TE LATE OF VERMISTE TERUGBETALINGEN (WANNEER VAN TOEPASSING) 

Controleer nogmaals uw bank als u nog geen terugbetaling ontvangen heeft.  

Neem daarna contact op met uw de leverancier van uw kredietkaart, het kan enige tijd in beslag nemen 

voordat uw terugbetaling officieel verwerkt is.  

Neem daarna contact op met uw bank. Er is vaak sprake van een behandelingstijd voordat een 

terugbetaling overgemaakt wordt. 

Wanneer u dit alles gedaan heeft en u nog steeds geen terugbetaling ontvangen heeft neem dan alstublieft 

contact met ons op via info@dittrich-design.de. 

ITEMS (WANNEER VAN TOEPASSING) 

Enkel de normaal geprijsde items kunnen worden vergoed, helaas kunnen items die in de uitverkoop 

verkocht worden niet vergoed worden. 

RUILEN (WANNEER VAN TOEPASSING) 

Enkel items die defect of beschadigd zijn worden omgeruild. Wanneer u een item wilt ruilen voor hetzelfde 

item, stuur ons dan een email op info@dittrich-design.de en stuur uw item naar: Fliedestr. 12 Wuppertal 

DE 42109 GERMANY 



 

 

GESCHENKEN 

In het geval dat het item tijdens het moment van verkopen bij ons als geschenk aangemerkt was en het 

item direct naar u verstuurd werd, ontvangt u een geschenkkaart ter hoogte van het bedrag van uw 

retourzending. Wanneer het geretourneerde item ontvangen is zullen wij de geschenkkaart naar u 

versturen. 

In het geval dat het item bij ons tijdens het moment van verkoop als geschenk aangemerkt was en degene 

die het wilde schenken het eerst naar zichzelf heeft laten versturen om het u op een later tijdstip te 

schenken, zullen wij een terugbetaling verzenden aan diegene die het item geschonken heeft en zal deze 

persoon ook geïnformeerd worden over de retourzending.   

VERZENDEN 

Om uw item te retourneren kunt u het per mail sturen naar: Fliederstr. 12 Wuppertal DE 42109 DUITSLAND 

U bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van uw item. Verzendkosten 

worden niet terugbetaald. Wanneer u een terugbetaling ontvangt zullen de kosten voor het verzenden van 

uw terugbetaling afgetrokken worden.  

Afhankelijk van waar u woont kan het enige tijd in beslag nemen voordat uw geruilde item geleverd wordt.  

Wanneer u een item verzendt met een waarde boven de 70 Euro raden wij u aan om dit te verzenden met 

een te-volgen zending of door het afsluiten van een verzekering. We garanderen niet dat uw 

geretourneerde item ontvangen wordt.  

 

 

 

 


