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Algemene voorwaarden 

Toepassing 

Door een bestelling te plaatsen op ilovemysuccess.nl ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden. 

Verkoper 

Handelsnaam: I Love My Success 

Merknaam: I Love My Success 

Postadres: 
Gaffel 11 

6581 VC Malden. 

Bereikbaar via info@ilovemysuccess.nl en 06 457 632 26 

KvK-nummer: 68504470 

Rekeningnummer: NL61 KNAB 0503 6226 13 

Prijzen  
Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten. I Love My 
Success heeft het recht om de prijzen op haar website aan te passen, zonder vermelding 
naar haar klanten/bezoekers.  
I Love My Success kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die fout zijn, als het 
gevolg van invoer-, typ- of drukfouten. 

Bestellen 

Als je op de zwarte bestelknop met de tekst 'In winkelmand' klikt, wordt een product in 
het winkelmandje geplaatst. In het winkelmandje rechtsboven in beeld komt nu te staan 
hoeveel producten er in je winkelmandje zitten. Je kan dan verder winkelen in de shop, 
of via de knop 'Winkelmand bekijken' verder gaan met de betaling. Je kan hier je 
bestelling controleren en eventueel aanpassen. Klik op 'Doorgaan met betaling' om je 
gegevens in te vullen en de betaling af te ronden. 

Persoonsgegevens 

Je kan er op vertrouwen dat I Love My Success zorgvuldig omgaat met jouw 
persoonsgegevens. Wij gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan voor verzending 
van jouw bestelling en onze administratie. Als je een van onze producten koopt, kom je 
automatisch op onze mailinglijst. Vanzelfsprekend kan jij je op ieder moment afmelden 
voor de nieuwsbrief. 
Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. 

Betalen 

Bij I Love My Success kan je alleen betalen via iDeal. Na betaling worden de producten 
zo snel mogelijk verzendklaar gemaakt en verzonden.  
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Bevestiging 

Direct nadat je jouw bestelling in de webshop hebt afgerond, ontvang je een e-mail ter 
bevestiging. Hierin vind je een orderbevestiging met de bestelde producten, prijzen en 
btw-specificatie. 

Verzending 

I Love My Success verstuurt je bestelling zo snel mogelijk na betaling. Afhankelijk van de 
grootte van je bestelling, wordt dit met brievenbuspost of pakketpost verstuurd. Mocht 
jouw bestelling met pakketpost worden verzonden, dan ontvang je hiervan per e-mail 
een track&trace code. 

Na het verzenden van jouw bestelling heeft I Love My Success geen invloed meer op de 
bezorging ervan en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele 
vertraging van de verzendpartij. 

De koper is verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist leveringsadres. 
Eventuele extra kosten door een foutief leveringsadres zijn voor kosten van de koper. 

Voorraad 

Alle producten in de webshop zijn voorradig en kunnen direct geleverd worden. Als dit 
niet het geval is wordt dit vermeld d.m.v. de tekst “tijdelijk niet leverbaar”. Het 
betreffende product kan je dan niet in je winkelmandje plaatsen. 

Garantie 

Vanzelfsprekend heb je recht op een deugdelijk product. Als je toch een beschadigde 
levering ontvangt, laat dit dan binnen 48 uur aan ons weten door middel van een e-mail. 
Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken over het retourneren / 
vervangen.  
Als je pas na 48 uur contact met ons opneemt over vervoerschade, dan komt je recht op 
garantie te vervallen. 

Retour 

Het kan gebeuren dat het product dat je besteld hebt toch niet naar verwachting is. 
Uiteraard mag je het product dan retourneren. We horen natuurlijk graag van je wat er 
anders was dan verwacht, maar je bent niet verplicht om een reden op te geven. De 
producten moeten wel ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking 
zitten. 

Na ontvangst van het product heb je een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen om 
te laten weten dat je het product wilt retourneren. Dit doe je per e-mail, met een 
ingevuld retourformulier in de bijlage. Wij sturen je per e-mail een bevestiging. In deze 
bevestigingsmail geven wij je een retournummer. Dit nummer zet je op het 
retourformulier en dat stuur je mee met de retourzending. 

Vanaf het moment dat je deze mail hebt gestuurd, heb je 14 dagen om het product retour 
te sturen. Producten die retour worden gestuurd zonder aanmelding per e-mail vooraf, 
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of die niet binnen 14 dagen na aanmelden worden verstuurd, worden NIET in 
behandeling genomen. 

Verpak de producten die je retour stuurt goed. Het liefst in de originele verpakking 
waarin je het ontvangen hebt. 

Na ontvangst van de retourzending stort I Love My Success het bedrag van je aankoop 
binnen 14 dagen terug op je bankrekening. De kosten voor het retour sturen betaal jij. 

Uitverkoop artikelen kunnen niet geretourneerd worden. 

Kwaliteit 
Kleuren op foto’s in de webshop kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid. Ook 
de instellingen van je beeldscherm kunnen hierop ook van invloed zijn. 

Geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij I Love My Success partij is, is uitsluitend het 
Nederlandse recht van toepassing. I Love My Success en de klant zullen pas een beroep 
op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten. 

Aansprakelijkheid 

I Love My Success is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of 
indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van 
jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. Indien 
I Love My Success aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van I Love My Success beperkt tot maximaal tweemaal de 
factuurwaarde van het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Contact 
Als je naar aanleiding de website en documenten op de website nog vragen hebt, stel je 
vraag dan via info@ilovemysuccess.nl 

Copyright 2020 I Love My Success 

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, artikelen, foto’s en het 
design niet toegestaan. 
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