TRY OUT-FIT

1/ ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Try Out-Fit service (hierna genoemd ‘service’) van SKM.
Deze service heeft als doel de klant extra tijdswinst en inspiratie te verschaffen bij het aankoop van
zijn kledij en accessoires bij SKM. SKM behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website
vermelde voorwaarden aan te passen.

2/ IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Statutaire naam
Postadres
Telefoonnummer
Emailadres
BTW-identificatienummer
URL website

SKM
Boomsesteenweg 35 – 2630 Aartselaar
+32 3 887 38 41
info@skm.be
BE0824717160
www.skm.be

3/ SERVICE DEELNAME
3.1 Deelname aan deze service staat uitsluitend open voor eenieder die woonachtig is in België en de
leeftijd van 18 jaar bereikt op datum van het begin van de service, 1 september 2016.
3.2. Door deel te nemen aan deze service kan de consument volledig kosteloos outfits laten
samenstellen door SKM. Dit is gelimiteerd tot 2 outfits per stijl met een maxium van 4 stijlen voor
vrouwen (business – casual – fashionable - klassiek) en 3 stijlen voor mannen (business – casual –
sporty). Dit impliceert echter niet dat de consument gratis outfits verkrijgt.
3.3. De consument kan deelnemen aan deze service via dekstop of mobile door te surfen naar
www.tryoutfit.be of via www.skm.be en volgende stappen uit te voeren: selectie geslacht, invullen
maten, selectie stijl(en), selectie type schoen(en), selectie type lingerie (enkel van toepassing op
vrouwen), selectie merk(en), aanduiden ophaaldatum, invullen gegevens, accepteren van de
voorwaarden en het bevestigen van de bestelling.
3.4 Indien de gegevens foutief of onvolledig zijn ingevuld kan dit een invloed hebben op het correct
inschatten van de samenstelling van de outfits. Het samenstellen van de outfits wordt gebaseerd op
basis van de ingevulde info, modetrends en expertise van de shop assistants. SKM kan echter niet
verantwoordelijk worden gesteld indien de outfit niet naar smaak is van de consument. De
consument kan steeds beroep doen op de hulp van de aanwezige shop assistants om alle vragen
omtrent de outfits te bespreken.
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3.5. De consument kan een moment naar keuze selecteren binnen dewelke hij/zij de outfit(s) wenst
te passen en/of aankopen. Dit is gelimiteerd aan volgende voorwaarden: van maandag tot zaterdag
telkens van 9u30 tem 18u mits er een ophaalmoment beschikbaar is. Dit ophaalmoment is
gelimiteerd tot 15 slots per dag, waarvan 8 voor mannen en 7 voor vrouwen. Indien een slot niet
meer beschikbaar is zal dit gemarkeerd worden als een doorgestreept vak. Indien de consument vóór
12u zijn bestelling plaats kan hij/zij de volgende dag reeds het pakket ophalen mits er nog
beschikbare ophaalslots zijn. Een slot wordt gedurende 1 dag gereserveerd voor de klant. Indien de
klant deze niet op de ophaaldatum is komen ophalen, dan zal het slot worden vrijgemaakt en de
kledij opnieuw in de winkel worden gehangen.
4/ OVERMACHT
4.1 SKM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke
in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e -mail verkeer
en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van SKM alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmid- delen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
4.3 SKM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten
en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen
dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen
geval is SKM gehouden enige boete of schadever- goeding te betalen.

5/ DISCLAIMER
5.1 Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van SKM. Deze site en haar
inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om
elementen (teksten, beelden, layout, logo’s, software, …) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of
in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.
6/ BETWISTINGEN
6.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing
6.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SKM en de koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Antwerpen kennis.
7/ PRIVACY
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7.1 SKM zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten
overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden
door SKM om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit
enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de
nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

7.2 SKM respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
7.3 De webshop onder SKM maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet
technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem
van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie
kan slechts een machine identificeren. Iedere internet- gebruiker kan zijn computer zodanig
instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is
het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn
dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
7.4 SKM houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s
van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy
statement, kunt u ons contacteren.

8/ RETOURRECHT
De klant heeft recht op retour binnen 8 werkdagen mits de kledij ongedragen is, geen retouches aan
gebeurd zijn, en op vertoon van origineel kassaticket. In dit geval zal er een tegoedbon worden
uitgeschreven voor de klant. Deze retourbon is 3 maanden geldig.
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