GEBRUIKERSVOORWAARDEN NAGELNATUURLIJK.NL
U bevindt zich op de website van Nagelnatuurlijk.nl. B. Nagel BV (KvK-nummer 3209725) is een
dochteronderneming van Holland Pharma Exploitatie BV, Bosberg 41, 7271 LE Borculo (KvK-nummer
08059510).
Op deze website zijn gebruikersvoorwaarden van kracht. Bij de toegang tot en het gebruiken van deze
website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord
met de onderstaande bepalingen. U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste
gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met
een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.
B. Nagel BV heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Een eventuele wijziging treedt 30
dagen na bekendmaking of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking.

1.

Voorwaarden gebruik
Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindend een
overeenkomst kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk
voor minderjarigen of personen waarvan het gebruikersrecht tijdelijk dan wel definitief is geschorst. Indien
u niet voldoet aan de voorwaarden voor gebruik, verzoeken wij u onze diensten niet te gebruiken.

2.

Kosteloos
Het gebruik van deze website is gratis.

3.

Nagelnatuurlijk.nl
Nagelnatuurlijk.nl brengt u slechts in contact met de winkelier. Indien u een bestelling plaatst, plaatst u
deze bij een winkelier. Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en de winkelier. Nagelnatuurlijk.nl
maakt hier nadrukkelijk geen onderdeel van uit.
Zoals gezegd zijn wij niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen u en één of meerdere
winkeliers. Als u een geschil hebt met één of meerdere winkeliers dan dient u dit zelf op te lossen. U
vrijwaart Nagelnatuurlijk.nl (al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen,
aanspraak op schadevergoeding en dergelijke, verbandhoudende met dergelijke geschillen.

4.

Frauduleuze activiteiten
Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten kan Nagelnatuurlijk.nl uw gebruikersrecht schorsen of
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beëindigen als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met frauduleuze activiteiten op onze website.

5.

Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan gebruiker wordt aangetoond dat
deze zich op de website van Nagelnatuurlijk.nl bevindt of via de link naar de website van
Nagelnatuurlijk.nl wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of
pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van een
gedeelte daarvan in een andere website) zijn nadrukkelijk verboden.

6.

Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard
bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze
informatie. Wij staan niet in voor de ononderbroken en veilige toegang tot onze diensten. De werking
van onze site kan worden verstoord door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben.
Nagelnatuurlijk.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade,
waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of
stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband
houdende met het gebruik en of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om
deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs
indien Nagelnatuurlijk.nl van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt
slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Nagelnatuurlijk.nl (opzet of grove
schuld van een werknemer of andere personen die binnen een risicosfeer vallen daaronder niet
begrepen).
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7.

Adviezen via de website
Alle door Nagelnatuurlijk.nl gegeven adviezen en door Nagelnatuurlijk.nl verstrekte mededelingen en
opgaven over onder meer de eigenschappen van door Nagelnatuurlijk.nl weergegeven producten zijn
geheel vrijblijvend en worden door Nagelnatuurlijk.nl verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
Nagelnatuurlijk.nl verleent terzake geen enkele garantie.
Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit
informatieverstrekking en/of advisering door Nagelnatuurlijk.nl, is Nagelnatuurlijk.nl niet aansprakelijk.

8.

Links naar andere websites
Deze website kan eventuele links naar websites of webpagina's van derden bevatten of daarop naar een
andere manier verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of andere webpagina's houdt op
geen enkele wijze (impliciete) goedkeuringen van de inhoud van die websites of webpagina's in.
Nagelnatuurlijk.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in
geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

9.

Slotbepalingen
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten
waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Nagelnatuurlijk.nl en u zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel
geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
Op deze voorwaarden en het gebruik van de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen tussen Nagelnatuurlijk.nl en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement Zutphen, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend
recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Nagelnatuurlijk.nl bevoegd om zich tot de rechter van uw
woonplaats te wenden.

10.

Contact
Opmerkingen betreffende deze gebruikersvoorwaarden of onze overeenkomst kunt u sturen naar: B.
Nagel BV, postbus 76, 7270 AB Borculo, info@nagelnatuurlijk.com.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Nagelnatuurlijk.nl

Pagina 3/3

