
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Wie zijn wij?  
Ons bedrijf is Holland Fashion Investments B.V 

- Adres: Kreitenmolenstraat 80 5071 BH Udenhout  
- Telefoon: 013 51 16 093 
- E-mailadres: info@latenzo.nl  
- Website: www.latenzo.nl  
- KvK nummer: 57579296 

 
Deze algemene voorwaarden vindt u terug op onze website. 
 
Het aanbod en de overeenkomst 
De overeenkomst wordt per e-mail bevestigd. Op elke overeenkomst zijn alleen onze algemene 
voorwaarden van toepassing. 
 
Prijzen en betaling 
De prijzen zijn inclusief btw en zijn in de overeenkomst uitgewerkt.  
Als er niet (tijdig) betaald is, zullen wij de levering zolang uitstellen tot u alsnog betaald hebt. 
 
Levering en retour 
De leveringstijd van het product spreken we samen af. 
U betaalt de verzendkosten.  
U betaalt geen verzendkosten bij een aankoopbedrag boven €500,-.  
Het product moet in de winkel geretourneerd worden.  
U kunt het product in de winkel retourneren binnen 7 werk dagen.  
De kosten voor retoursturen zijn voor u. 
U brengt het product in originele staat en verpakking naar ons terug. 
U ontvangt uw retourbetaling binnen 8 dagen.  
Bent u consument? Dan volgen wij uw wettelijke herroepingsrecht. Dat betekent dat u binnen 14 
dagen zonder reden en zonder kosten de koop kunt annuleren. Dat is alleen bij aankopen via 
internet, per telefoon of op straat. 
 
Sale-producten kunnen niet geretourneerd worden.  
 
Eigendomsvoorbehoud 
De producten die u bij ons koopt, worden uw eigendom als u alle kosten aan ons hebt betaald. 
 
Privacy 
Wij beschermen uw privacy. U geeft ons toestemming om de informatie die u ons geeft te 
verwerken, bewaren en gebruiken. Wij verwerken, bewaren en gebruiken uw gegevens alleen voor 
zover dat nodig is voor de uitwerking van de offerte of uitvoering van de overeenkomst. 
 
Garantie 
Op onze producten zit fabrieksgarantie.  
 
Klachten 
Wij doen ons best om aan uw wensen te voldoen. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan zullen wij 
dit zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een klacht kunt u binnen 30 dagen na de uitvoering van 
de overeenkomst mailen naar: info@latenzo.nl. Een klacht of andere vordering kunt u na 1 jaar na 
het ontstaan ervan niet meer indienen. 
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Overmacht 
Het kan voorkomen dat wij door overmacht onze afspraken met u niet kunnen nakomen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij leveringsproblemen door onze leveranciers, een pandemie, ziekte of tekort 
aan personeel, bedrijfsstoringen, sluitingen of andere omstandigheden vanwege 
overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie voorbij is zullen wij ons best doen de afspraken 
alsnog na te komen. Schade die is ontstaan door de overmacht situatie vergoeden wij niet. 
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Als wij de afspraken met u niet of niet goed nakomen, zijn wij aansprakelijk voor uw directe schade. 
De directe schade die wij betalen is nooit meer dan de prijs van onze overeenkomst. Voor indirecte 
schade, gevolgschade en bedrijfsschade zijn wij nooit aansprakelijk. Wij zijn wel aansprakelijk voor 
schade door opzet of bewuste roekeloosheid door ons. 
 
Einde overeenkomst 
Wij kunnen de overeenkomst uitstellen of annuleren als u uw afspraken niet nakomt of als wij 
aanwijzingen hebben dat u uw afspraken niet gaat nakomen. Eventuele schade die wij daardoor 
lijden, wordt op u verhaald. 
 
Tot slot 
Nederlands recht is van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in Nederland. 
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