“Aanvullende voorwaarden”
Artikel 1: Artikelen.
1. De artikelen die Natte Neuzen verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door
productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen
tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe
artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen
gelden.
Bestellingen die op het moment van product wijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op
het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten.
2. De producten die Natte Neuzen verkoopt en levert zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door, en
met honden.
3. Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het
product vallen niet onder deze garantie. Bij het gebruik van het product dient de handleiding bij het
product in acht te worden genomen.
Bij ondeskundig gebruik van de producten, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor
bedoeld is, vervalt de garantie.
Artikel 2: Aansprakelijkheid.
1. Natte Neuzen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de
gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te
wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product, of door
gebruik bij doeleinden waar het product niet voor is bedoeld.
Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te
worden genomen.
Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts
te raadplegen. De genoemde gewichten / maten / aanbevelingen genoemd in de website van Natte
Neuzen / folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in
geen enkel geval rechten worden ontleend.
2. De aansprakelijkheid van Natte Neuzen is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling /
overeenkomst.
3. Mocht een artikel onverhoopt uit het assortiment zijn, en op de site nog net niet was weggehaald,
en juist nog door u besteld zijn, is Natte Neuzen gerechtigd een gelijkwaardig alternatief aan te
bieden, of anders de transactie ongedaan te maken.
Artikel 3: Privacybescherming.
Natte Neuzen is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen en zal
deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op
reclame of voor welke doeleinden dan ook.
Alle gegevens van klanten worden door Natte Neuzen uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar
verbintenis met de klant (het afleveren van de juiste producten op het juiste adres) en worden
vervolgens gearchiveerd.
Natte Neuzen Honden outdoor shop.
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Op al onze diensten zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek zenden wij u een exemplaar.
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