
 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

Gebruiksvoorwaarden 

De toegang tot en het gebruik van de website www.desigual.com (de “website”) geeft aan de 

bezoeker van de website de toestand van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding 

zonder enig voorbehoud door de Gebruiker van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien 

u hier niet mee akkoord gaat, vragen wij u om de website niet te bezoeken. 

 

Intellectuele en industriële eigendom 

De website en zijn inhoud, met inbegrip van het ontwerp, de teksten, grafieken, logo’s, iconen, 

knoppen, alsmede de software, handelsnamen, merken, werken, illustraties, foto’s of 

industriële ontwerpen en enigerlei andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en 

commercieel gebruik (i), zijn eigendom van Desigual of van derden die hiervan eigenaar zijn en 

hun opname in de website naar behoren hebben goedgekeurd en (ii) zijn beschermd door de 

nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom. 

 

Onder geen enkel beding zal ervan uitgegaan worden dat Desigual een licentie verleent of een 

verzaking, transmissie, gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten maakt, en er wordt 

geen enkel recht of verwachting van recht verleend, voornamelijk van wijziging, omvorming, 

exploitatie, reproductie, verspreiding of openbare mededeling over de voornoemde inhouden 

zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van Desigual of van de 

overeenkomstige eigenaars.  

 

De Gebruiker mag de website en zijn inhoud enkel gebruiken voor zijn persoonlijk en 

privégebruik. Om het even welk ander gebruik is verboden en vereist dat de Gebruiker 

hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Desigual heeft gekregen.  

 

Verplichtingen van de Gebruikers 

In het algemeen moeten de Gebruikers steeds handelen overeenkomstig de wet, de moraal en 

de eisen van goede trouw, de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen en afzien van het 

gebruik van de website op om het even welke manier die de normale werking kan 

verhinderen, beschadigen of aantasten van de website, de goederen of rechten van Desigual, 

zijn leveranciers, andere gebruikers of in het algemeen om het even welke derde.  

 

Concreet gezien, en zonder dat dit enige beperking van het vorige lid impliceert, is de 

Gebruiker gedurende het gebruik van de website verplicht om: 

 

a) Waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over de in het registratieformulier of 

bestellingsformulier aangevraagde gegevens, en deze up-to-date te houden.  

 

b) Op of vanuit de website geen enkele informatie of materiaal te publiceren, op te slaan of te 

verspreiden die lasterlijk is, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob, die aanzet tot geweld, 

discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, godsdienst of die op de een of andere 

manier een aanslag pleegt op de moraal, de openbare orde, de fundamentele rechten, de 

openbare vrijheden, de eer, de intimiteit of het beeld van derden en in het algemeen de 

geldende wetgeving. 

 

c) Via de website geen enkel programma, gegevens, virussen, codes, of om het even welke 

andere elektronische of fysieke voorziening, in te voeren, te bewaren of te verspreiden die in 

staat zijn om schade aan te richten aan de website, aan een van zijn diensten, of aan een van 



 

 

de installaties, systemen of netwerken van Desigual, van om het even welke andere gebruiker, 

van de leveranciers van Desigual of in het algemeen van om het even welke derde.  

 

d) Via de website geen reclameactiviteiten te verwezenlijken, noch commerciële exploitatie, 

en de inhoud en informatie van de website niet te gebruiken om reclame te versturen, of om 

berichten te versturen met enig ander commercieel doeleind, en evenmin om 

persoonsgegevens van derden te verzamelen of op te slaan.  

 

e) Geen valse identiteiten te gebruiken, zich niet uit te geven voor anderen in het gebruik van 

de website of in het gebruik van een of meerdere van zijn diensten, met inbegrip van het 

eventueel gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op om het even welke 

andere manier.  

 

f) Gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van Desigual, onze 

leveranciers of derden niet te vernietigen, te wijzigen, voor eigen doeleinden te gebruiken, 

onbruikbaar te maken of te beschadigen.  

 

g) Via de website geen enkele inhoud in te voeren, te bewaren of te verspreiden die een 

inbreuk kan vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, of bedrijfsgeheimen van 

derden, noch in het algemeen geen enkele inhoud waarvoor u niet wettelijk het recht hebt om 

die ter beschikking van derden te stellen.  

 

Links naar websites van derden  

Wij verbieden ten strengste de invoering van hyperlinks met commerciële doeleinden naar aan 

Desigual vreemde webpages, en die de toegang tot onze website mogelijk maken, zonder de 

voorafgaande toestemming van Desigual. Onder geen enkel beding impliceert het bestaan van 

hyperlinks op websites vreemd aan onze website het bestaan van commerciële of 

handelsrelaties met de eigenaar van de webpage waarop de hyperlink te zien is, noch de 

aanvaarding door Desigual van zijn inhoud of diensten.  

 

In elk geval neemt Desigual geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik of de 

inhoud van webs van derden die met de website in verbinding kunnen staan.  

 

Toepasselijke wetgeving en jurisdictionele bevoegdheid 

De gebruiksvoorwaarden van de website zijn onderhevig aan de Spaanse wetgeving en 

controverses hierrond zullen opgelost worden door de Rechtbanken en Gerechtshoven van de 

stad Barcelona, Spanje, die de exclusieve bevoegdheid zullen hebben ten opzichte van om het 

even welke andere rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de Rechtbanken en 

Gerechtshoven van de woonplaats van de consument bevoegd zijn indien de Gebruiker de 

status van consument en gebruiker heeft volgens het bepaalde in de Wet 1/2007, ter 

goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten 

en Gebruikers, en andere aanvullende wetten of de bestaande regelgeving die deze op 

enigerlei moment vervangt.  

 

Contact met Desigual 

Voor om het even welke vraag of incident in verband met het gebruik van de website, kunt u 

contact opnemen met Desigual: 

 

 via het telefoonnummer +34 93.304.3164 van maandag tot vrijdag (m.u.v. feestdagen) van 

9.00 tot 18.00 u. 



 

 

 via de sectie Contact van onze website. 

 per e-mail, door een bericht te sturen naar info@desigual.com 

 


