algemene voorwaarden
Datum van inwerkingtreding: 2 april 2014
Welkom op de Phi Cosmetics Website (de â€œSiteâ€•).
Phi Cosmetics (â€œPhi Cosmeticsâ€•) biedt u de inhoud en diensten die op deze Site
beschikbaar zijn aan in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden, ons
Privacybeleid en andere algemene voorwaarden en richtlijnen die u doorheen onze Site kan
terugvinden en gerelateerd zijn met bepaalde functionaliteiten, eigenschappen of promoties
alsook de klantendienst, en welke allen geacht worden deel uit te maken van en inbegrepen te
zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, de â€œAlgemene Voorwaardenâ€œ). Door
de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen,
dat u ze begrijpt en dat u ermee akkoord gaat om zonder beperking of voorbehoud aan deze
Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.
1. Privacy
Gelieve ons Privacybeleid te lezen zodat u onze privacypraktijken begrijpt.
2. Producten en Diensten
Alle producten en diensten die beschikbaar zijn op deze Site, met inbegrip van eventuele
proefmonsters die we u verstrekken, zijn bestemd voor wederverkoop aan consument. U mag
geen enkele van de producten of diensten of eventuele proefmonsters daarvan, die u via ons
verkrijgt herverkopen. Wij houden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de
hoeveelheid van de aan u te leveren producten of te verstrekken diensten, waarvan wij naar
eigen goeddunken menen dat ze een inbreuk op onze Algemene Voorwaarden tot gevolg
kunnen hebben, te herroepen of te verminderen.
Alle producten en diensten, met inbegrip van eventuele proefmonsters die we verstrekken aan
bloggers/reviewers, worden gratis verstrekt, mits daar een review van wordt geplaatst. De
producten en diensten die in ontvangst worden genomen, waar geen review van plaatsvindt,
zullen in rekening worden gebracht.
3. Nauwkeurigheid van informatie
We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site;
hoe dan ook, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij er geenszins
voor instaan dat de productbeschrijvingen, kleuren, de documentatie of andere inhouden
vermeld op de Site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.
4. Intellectuele Eigendom
Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Site en diens â€œlook and feelâ€•, met
inbegrip van doch niet beperkt tot handelsmerken, logo's, dienstmerken, teksten, grafieken,
logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties en software, en de
verzameling en organisatie daarvan (gezamenlijk, de â€œInhoudâ€•) is eigendom van Phi
Cosmetics, haar verbonden ondernemingen, partners of licentieverstrekkers, en is beschermd
onder de Amerikaanse en internationale wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot
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wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken,
softwarerechten en merken.
Met uitzondering van hetgeen uiteengezet wordt in Sectie 5 betreffende de beperkte licenties, of
zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud, noch enig onderdeel van
de Site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, gereproduceerd,
gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, herverkocht, verkregen, gewijzigd of op een andere wijze
geëxploiteerd worden, zij het volledig of ten dele en dit ongeacht de redenen die daarvoor
worden ingeroepen.
5. Beperkte Licenties
We verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Site te bezoeken en
er persoonlijk gebruik van te maken. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om: (a) te
framen of framing-technieken te gebruiken om de Site of enig gedeelte daarvan in te sluiten; (b)
de Site of enige en/of alle Inhoud te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, te verkopen,
in licentie te geven of te downloaden (behalve â€˜caching' of wanneer noodzakelijk om te Site te
bekijken); c) gebruik te maken van de Site of diens Inhoud voor ander redenen dan persoonlijk
gebruik; (d) afgeleide werken gebaseerd op de Site of op enige en/of alle Inhoud, te wijzigen, te
herzien, te maken of te creëren, behalve in de mate een dergelijk recht niet beperkt kan worden
onder de toepasselijke wetgeving; (e) boekhoudkundige informatie te verzamelen ten voordele
van uzelf of een andere partij; (f) om het even welke metatags of enige andere â€˜verborgen
tekst' te gebruiken, door gebruik te maken van enige en/of alle Inhoud; of (g) software robots,
spiders, crawlers of vergelijkbare hulpprogramma's te gebruiken voor het verzamelen en
verkrijgen van gegevens of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke last op onze
infrastructuur legt. U moet alle bedrijfseigen informatie die op de Site voorkomt of daarmee
verbonden is of in de Site inbegrepen is, zonder wijzigingen aan te brengen, behouden.
We kennen u eveneens een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht toe om een hyperlink te
creëren naar de homepage van de Site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Een website die de toegang naar onze Site mogelijk maakt (i) mag alleen linken naar onze
homepage en mag in geen geval een kopie maken van de Inhoud ervan; (ii) mag niet suggereren
dat we een dergelijke website of de diensten of producten die erop worden aangeboden steunen;
(iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die als
smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel zou kunnen worden geïnterpreteerd en mag
enkel inhoud bevatten die legaal en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze
producten of diensten niet voorstellen op een onjuiste, misleidende, minachtende of op andere
wijze beledigende of aanstootgevende manier, of ons associëren met ongewenste producten,
diensten of meningen; en (vi) mag niet linken naar een andere pagina van de Site dan de
homepage. We behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om u te verzoeken om elke
link naar onze Site te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek zal u dergelijke link
onmiddellijk verwijderen en iedere linking stopzetten tenzij het afzonderlijk uitdrukkelijk en
schriftelijk door ons toegelaten werd om het linken te hervatten.
Elk ongeoorloofd gebruik in uwen hoofde van de Site of enige en/of alle Inhoud, beëindigt
automatisch en onmiddellijk de beperkte licenties uiteengezet in deze Sectie 5, en dit zonder
afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht of in deze
Algemene Voorwaarden.
6. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden
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Bij het toetreden of gebruiken van de Site moet u zich schikken naar deze Algemene
Voorwaarden, alsook naar de speciale waarschuwingen of instructies betreffende toegang en
gebruik zoals op de Site vermeld. U zal altijd handelen volgens de wet, de gewoonten en de
regels van de goede trouw. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de Site of aan
enige Inhoud of diensten die op deze Site kunnen voorkomen is strikt verboden, alsook iedere
aantasting van de integriteit of de goede werking van de Site. Zonder afbreuk te doen aan de
algemeenheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden zult u, indien u
achteloos of opzettelijk één van de verplichtingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden
niet nakomt, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en alle schade die dit kan teweegbrengen bij
Phi Cosmetics, onze verbonden ondernemingen, partners of licentiegevers.
7. Links naar Derden
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina's of enige andere websites
waarnaar onze Site gelinkt wordt of dewelke naar onze Site linken. Links die verschijnen op onze
Site zijn er enkel voor het gemak van onze gebruikers en hun aanwezigheid betekent niet dat wij
of onze verbonden ondernemingen of partners er de inhoud, de producten, de diensten of de
leveranciers van goedkeuren. Wanneer u zelf links creëert naar of vanaf om het even welke offsite pagina's of andere websites is dat op eigen risico. We zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van off-site pagina's noch staan wij in voor
de aanbiedingen daarvan, of van enige andere websites waarnaar op onze site wordt gelinkt of
dewelke naar onze Site linken , noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
dragen voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina's en websites,
met inbegrip van doch niet beperkt tot hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij raden u
aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina's en andere
websites die u bezoekt aandachtig te lezen.
8. Speciale Eigenschappen, Functionaliteiten en Gebeurtenissen
De Site kan bepaalde speciale eigenschappen en functionaliteiten of gebeurtenissen (zoals
wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan
gebruiksvoorwaarden, regels en/of maatregelen bovenop of in plaats van deze Algemene
Voorwaarden; en (b) door ons of door derden aangeboden worden. In dergelijk geval zullen we u
hiervan in kennis stellen en indien u ervoor kiest voordeel te trekken uit deze aanbiedingen,
stemt u ermee in dat uw gebruik van dergelijke aanbiedingen onderworpen zal zijn aan dergelijke
bijkomstige of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen.
9. Voorstellen
Ons beleid bestaat erin om spontane voorstellen en ideeën te weigeren. Ondanks ons beleid
omtrent spontane suggesties en ideeën, zullen wij eender welke vragen, feedback, suggesties,
ideeën of andere informatie die u ons doorgeeft (hierna gezamenlijk: â€œVoorstellenâ€œ) als
niet-bedrijfseigen en niet-confidentieel behandelen. In overeenstemming met de bepalingen van
ons Privacybeleid verleent u ons bij het doorsturen of posten van eender welk Voorstel, een nietexclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om het
Voorstel te kopiëren, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te
publiceren, in licentie te geven, te verdelen, te verkopen of te bestemmen naar eigen
goeddunken, met inbegrip van doch niet beperkt tot: een Voorstel geheel of gedeeltelijk te
kopiëren, er afgeleide werken uit te creëren, een Voorstel te verdelen en te exposeren in welke
vorm, medium of technologie dan ook, ongeacht of deze nu reeds gekend zijn dan wel later
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ontwikkeld zullen worden, voor zover toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, en dit als een
deel van andere werken of op zichzelf staand, of het Voorstel te gebruiken in of voor onze
producten of diensten, wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van de
gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw Voorstellen in
geen geval teruggegeven kunnen worden en dat wij uw Voorstellen en alle ideeën, concepten of
knowhow die hierin vervat zijn kunnen gebruiken zonder enige geldelijke compensatie of enige
andere vorm van beloning en dit voor eender welk doel, met inbegrip van doch niet beperkt tot
het ontwikkelen, produceren, verdelen en verhandelen van producten.
Als u een Voorstel indient, dan verklaart en waarborgt u dat u de rechten verbonden aan het
Voorstel bezit of er op een andere manier zeggenschap over heeft. Bovendien verklaart en
waarborgt u dat een dergelijk Voorstel geen softwarevirussen, commerciële informatie,
kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van â€œspam.â€• uitmaakt of bevat. U
mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit of
ons op een andere manier misleiden omtrent de oorsprong van uw Voorstel. U gaat ermee
akkoord ons te vrijwaren voor claims die voortvloeien uit of samenhangen met een eis
aangaande eender welk recht en betreffende gelijk welk Voorstel of voor enige schade die
voortvloeit uit een Voorstel.
10. Gebruikersinhoud
Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, beelden, tekeningen,
video's, berichten of andere materialen (â€œGebruikersinhoudâ€•) overdraagt, upload, post, emailt of anderszins beschikbaar maakt op de Site, bent u volledig verantwoordelijk voor deze
Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud maakt een Voorstel uit onder Sectie 9. Dit
betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die
zij op de Site plaatsen. U stemt ermee in u niet in te laten met of anderen bij te staan of aan te
moedigen om zich in te laten met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins
beschikbaar maken op de Site van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend,
beledigend, treiterend, nadelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op
iemands privacy, haatvol, of raciaal, etnisch of anderszins ontoelaatbaar is; (b) die u niet
beschikbaar mag maken krachtens enige wet of krachtens een contractuele of fiduciaire relaties;
(c) waarvan u weet dat ze foutief, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u werd vergoed of
waarvoor u enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of (e) die een inbreuk is op enig
patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij.
Bovendien stemt u ermee in geen softwarevirussen, ongevraagde of niet-toegelaten reclame,
sollicitatie of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massa mailings, of enige vorm
van â€œspamâ€• over te dragen, up te loaden, te posten, te e-mailen of anderszins
beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om (i) u niet uit te geven voor een andere
persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te
verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen; (ii) geen derde te â€œstalkenâ€• of anderszins
te intimideren, met inbegrip van het bepleiten van intimidatie van een ander of enige partij in de
val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige
manier aan minderjarigen; (iii) geen briefhoofden te vervalsen of anderszins kentekens te
manipuleren teneinde de oorsprong van enig Gebruikersinhoud te verbergen; (iv) niet opzettelijk
of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, gewestelijke, nationale of internationale wetgeving te
schenden; of (v) geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te
verzamelen of op te slaan.
We onderschrijven of controleren de op de Site overgedragen of geplaatste Gebruikersinhoud
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niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit
van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van deze Site blootgesteld kunt
worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn in
geen enkel geval op enige wijze verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van
doch niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig door u opgelopen
verlies of schade van enigerlei aard tengevolge van het gebruik van enige Gebruiksinhoud die
werd overgedragen, geupload, gepost, gemaild of anderszins ter beschikking gesteld via deze
Site.
U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te
weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht
voor om eender welke Gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder de
algemeenheid van het voorgaande of van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden te
beperken beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud te verwijderen die deze
Algemene Voorwaarden schendt of anderszins ontoelaatbaar is en we behouden ons het recht
voor om diensten te weigeren zonder daar voorafgaandelijk kennis van te geven aan gebruikers
die een inbreuk maken op deze Algemene Voorwaarden of andermans rechten schenden.
11. Klachten betreffende inbreuken
We respecteren andermans intellectuele eigendom. Indien u vermoedt dat een werk op de Site
op zodanige wijze werd gekopieerd dat het een inbreuk inhoudt op een intellectueel
eigendomsrecht , gelieve hier te klikken om te ontdekken hoe u ons in kennis stelt van een
beweerde inbreuk.
12. Verklaringen en Garanties: Beperking van Aansprakelijkheid
DEZE SITE WORDT WEERGEGEVEN â€œZOALS HET ISâ€•. WE GEVEN GEEN
VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN IN VERBAND MET DEZE
ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE SITE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT
GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, HET NIET-OVERTREDEN VAN OF DE
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN,
BEHALVE IN DE MATE DAT DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES NIET
WETTELIJK UITSLUITBAAR ZIJN.
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE
TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN ENKELE
OMSTANDIGHEID (ZIJ HET CONTRACTUEEL, BUITENCONTRACTUEEL (DAARIN
INBEGREPEN NALATIGHEID), INZAKE LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN OF OP GELIJK
WELKE ANDERE BASIS) VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
(a) ONDERBREKING VAN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN; (b) VERTRAAGDE TOEGANG OF
ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE; (c) HET NIET AFLEVEREN OF
VERKEERD AFLEVEREN VAN GEGEVENS, DE ONTAARDING, VERNIETIGING OF
WIJZIGING VAN GEGEVENS: (d) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK
VOORTVLOEIEND UIT TRANSACTIES MET OF DE AANWEZIGHEID VAN OFF-SITE LINKS
OP DE SITE; (e) COMPUTERVIRUSSEN, HET FALEN OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN
HET SYSTEEM HETGEEN KAN PLAATSVINDEN IN HET KADER VAN UW GEBRUIK VAN DE
SITE, DAARIN INBEGREPEN TIJDENS HYPERLINKS NAAR OF VAN WEBSITES VAN
DERDEN; (f) ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD; OF (g)
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GEBEURTENISSEN DIE BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE VALLEN.
VERDER ZIJN WIJ OOK NIET AANSPRAKELIJK, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE
TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VOOR ENIGE INDIRECTE,
SPECIALE, BESTRAFFENDE (â€˜PUNITIVE'), INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN
WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN
SPAARGELDEN, ZAKEN, OMZET, GEGEVENS EN AANSPRAKEN VAN DERDEN) DIE
SAMENHANGT MET DE SITE OF UW GEBRUIK DAARVAN ONGEACHT ONZE MANIER VAN
HANDELEN (OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD - MET
INBEGRIP VAN NALATIGHEID - OF EEN ANDERE WIJZE), ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE
WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH ZOU
VOORDOEN EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE GLOBALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID
HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLAR ($ 100,00) (OF DESGEVALLEND HET EQUIVALENT
IN EURO). AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET
TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE LANDEN BEPERKT TOT IN
DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
U STEMT ERMEE IN DAT GEEN VORDERING OF EIS VOORTVLOEIENDE UIT, OF MET
BETREKKING TOT, HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
DOOR U INGESTELD KAN WORDEN NA HET VERLOOP VAN MEER DAN EEN (1) JAAR
NADAT DE RECHTSGROND BETREFFENDE DEZE VORDERING OF EIS ONTSTAAN IS.
13. Schadeloosstelling
Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee
akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vorm van verlies,
schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, tengevolge van een
rechtsvordering, eis of handeling van een derde en welke voortvloeit uit uw gebruik van de Site
of inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te
stellen voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van
advocaten, welke voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of
gelijkaardige tools voor het verzamelen en bekomen van gegevens, of enige andere actie die u
onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.
14. Geschillen
In geval van enig geschil met betrekking tot deze Site zullen al uw rechten en verplichtingen en
alle handelingen die voorzien zijn in deze Algemene Voorwaarden beheerst worden door de
wetten van Nederland. Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke
wetgeving zal elk geschil dat op welke manier dan ook samenhangt met uw bezoek aan de Site,
voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Brussel, zij het dat, in de mate dat u onze
intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze verbonden
ondernemingen, partners of licentiegevers heeft overtreden of daarmee gedreigd heeft of wij
anderszins een billijke rechtsgrond hebben, wij om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken of elk
ander gepast verhaal kunnen uitoefenen in eender welke rechtbank of bevoegde jurisdictie en u
instemt met de bevoegdheid en plaats van deze rechtbanken voor dergelijke doelen.
15. Toestemming om Kennisgevingen Elektronisch te Ontvangen via Plaatsing op de Site
en Via E-mail
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U stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere
communicaties (gezamenlijk â€œKennisgevingenâ€œ) waarnaar deze Algemene
Voorwaarden verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder
beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze Site. U stemt ermee in dat alle
Kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke
vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk zou zijn. Teneinde afstand te doen van uw
toestemming om alle Kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen
van de intrekking van zulke toestemming via e-mail op info@phicosmetics.nl en moet u het
gebruik van deze Site stopzetten. In dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig
deze Algemene Voorwaarden werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden, met
inbegrip van doch zonder daartoe beperkt te zijn, de beperkte licenties zoals uiteengezet
in Sectie 5. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Site niet verschaffen aan
gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.
Deze toestemming tot het ontvangen van Kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die
u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De
keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden
uiteengezet in ons Privacybeleid.
16. Afname
U gaat ermee akkoord dat eenmaal bestelde producten voor wederverkoop niet kunnen worden
geretourneerd, omgeruild of geannuleerd.
17. Algemeen
U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve
overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de Site en dat ze alle
eendere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen en beheersen.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden op
eender welk moment te wijzigen door de veranderingen op de Site te plaatsen en een bericht te
verspreiden betreffende de wijziging. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht van zodra ze op
de Site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen vrijgegeven werd.
Wanneer u de Site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde
Algemene Voorwaarden. Wij kunnen, met of zonder voorafgaande verwittiging, alle rechten die
verleend werden onder deze Algemene Voorwaarden beëindigen. U moet zich onmiddellijk
neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin ingrepen, indien van
toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de Site.
Niets in deze Algemene Voorwaarden mag opgevat worden als het oprichten van een
agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen ons. Indien wij zouden
nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te voeren, tast
dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen,
noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één of andere bepaling aanzien
worden als een verklaring van afstand met betrekking tot deze bepaling zelf. Ingeval een
bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het
toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan
zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de Algemene Voorwaarden
onafdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen, in de mate van het
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mogelijke, aangepast worden door de oordelende instantie teneinde de oorspronkelijke
doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.
Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via e-mail
op info@phicosmetics.nl.
Copyright © Phi Cosmetics. Alle rechten wereldwijd voorbehouden
BELEID INZAKE KLACHTEN BETREFFENDE INBREUKEN
Indien u vermoedt dat intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde materialen op zodanige
wijze gekopieerd werden dat het een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhoudt, gelieve
dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze Aangewezen Agent voor
kennisgevingen van inbreuken en hem het volgende te verstrekken:
Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in
naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht dat vermoedelijk werd geschonden;
Identificatie van het (de) intellectuele eigendomsrecht(en) beschermd werk(en) waarvan u
beweert dat ze geschonden word(t)(en);
Een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden word en de locatie
van dat materiaal op de Site;
Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;
Een verklaring waarin u zegt te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de
door u betwiste wijze niet toegestaan werd door de eigenaar van het intellectuele
eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet; en
Een verklaring waarin u, op straffe van meineed, stelt dat de bovenstaande informatie in uw
kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of
gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht .
Onze Aangewezen Agent voor kennisgevingen van inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten is
Macrovita: A. Vassilakaki, A. & E. Vassilakaki Co, 28 Pavlou Mela street, 14342 New
Philadelphia Athens Greece. Telefoon: (+30) 210 252-3380. Email: info@macrovita.gr.
Aromaesti: A.E. Karaiskos, 74 Leukosias, 12133 Peristeri, Athens Greece. Telefoon (+30)
210 575-7600. E-mail: info@aromaesti.gr.
OPMERKING: DE CONTACTGEGEVENS HIERBOVEN WORDEN UITSLUITEND VERLEEND
OM PHI COSMETICS IN KENNIS TE STELLEN DAT ER MOGELIJKERWIJZE EEN INBREUK
WERD GEPLEEGD OP INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTELIJK BESCHERMD
MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN ZULLEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD
KRIJGEN EN MOETEN GERICHT WORDEN AAN ONZE KLANTENDIENST VIA E-MAIL
NAAR info@phicosmetics.nl
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