
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WE DRESS KIDS MEMBERS LOUNGE 

 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Member: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met We Dress kids een membership aangaat;  

Membership: de overeenkomst tot levering en/of ter beschikkingstelling van items verkrijgbaar op 
wedresskids.com, vrij aan te schaffen door member;  
Membership inleg: de op de Membership van toepassing zijnde vergoeding die Member aan We 
Dress Kids verschuldigd is, welke wordt opgeslagen op Member’s account als shoptegoed;  
Betaalperiode: de periode waarover de verschuldigde Membership inleg door Member per keer 
betaald dient te worden;  
Exclusieve voordelen: de extra voordelen die een Member ontvangt bij het aangaan van een 
Membership, zoals opgenomen in het Membership overzicht op www.wedresskids.com; 
Gebruiksvoorwaarden: de algemene voorwaarden van We Dress Kids, zoals beschikbaar op 
https://wedresskids.com/pages/algemene-voorwaarden 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging  

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle membershipaanbiedingen en Memberships, 
tenzij door We Dress Kids uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
Daarnaast zijn op ieder gebruik van de webshop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.  

2. Door het aangaan van een Membership verklaart Member zich bekend en akkoord met deze 
Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden. 

3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke 
overeenkomst tussen We Dress Kids en Member worden afgeweken. In een dergelijk geval 
blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort 
van kracht.  

4. We Dress Kids kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de site 
en per email. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van 
toepassing op alle bestaande en toekomstige Memberships. Wanneer een wijziging van de 
Voorwaarden tot gevolg heeft dat We Dress Kids een wezenlijk andere prestatie levert dan 
overeengekomen, heeft Member het recht het Membership binnen 4 weken na het van 
kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden. 

 
Artikel 3. Totstandkoming Membership  

1. Alle aanbiedingen van We Dress Kids zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. 

2. Een Membership komt tot stand op het moment dat We Dress Kids het Membership 
schriftelijk of elektronisch bevestigt of start met de uitvoering van het Membership en wordt 
aan gegaan voor onbepaalde tijd.  

3. We Dress Kids is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een 
Membership te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het aangaan van het 
Membership te verbinden. 

 
 
 
 

https://wedresskids.com/pages/algemene-voorwaarden


Artikel 4. (Adres)gegevens en privacy  
1. Member is verplicht bij het aangaan van het Membership correcte (adres)gegevens op te 

geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder bezorg- en 
factuurgegevens, dienen tijdig aan We Dress Kids te worden gemeld. 

2. Uitvoering van het Membership en alle op het Membership betrekking hebbende 
mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Member opgegeven adres 
en/of e-mailadres. 

3. In de privacyverklaring van We Dress Kids is vastgelegd hoe met de gegevens van Members 
wordt  om gegaan en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen 
kan worden gemaakt. De privacyverklaring is te vinden op 
https://wedresskids.com/pages/privacy 

 
Artikel 5. Ontbinding/herroeping  

1. Member heeft het recht een Membership te allen tijde kosteloos en zonder opzegtermijn te 
ontbinden door dit te melden bij de klantenservice. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 
het bij de bevestiging van het Membership ontvangen modelformulier of er kan een email 
worden gestuurd aan info@wedresskids.com. De opzegging geldt als definitief wanneer deze 
schriftelijk of per email is bevestigd door We Dress Kids. 

 
Artikel 6. Levering van Exclusieve voordelen 

1. De levering van de Exclusieve voordelen vindt, voor zover van toepassing, plaats binnen 10 
dagen na totstandkoming van het Membership en daarna steeds na ontvangst van de 
Membershipinleg, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd, maar nooit 
voordat We Dress Kids de eerste termijn van de Membershipinleg heeft ontvangen. De 
opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. 

2. Het eigendom van de Exclusieve voordelen gaat pas over op het moment dat deze zijn 
afgeleverd en Member aan al haar verplichtingen uit hoofde van het Membership heeft 
voldaan. 

3. In geval van retournering van producten die zijn aangeschaft tijdens een membership zal een 
percentage, dat overeen komt met het percantage extra shoptegoed in het door Member 
gekozen Membership, terug gestort worden als tegoed op het account. 

4. In geval van tussentijdse opzegging of ontbinding van het Membership is We Dress Kids 
gerechtigd – naar keuze van We Dress Kids – de Exclusieve voordelen terug te vorderen of de 
restwaarde ervan in rekening te brengen bij Member. Opgebouwd shoptegoed door 
maandelijkse inleg blijft geldig tot Member dit heeft opgebruikt. 

5. In geval Member te kennen geeft na opzegging het opgebouwde saldo terug te willen 
vorderen, vervallen alle Exclusieve voordelen, waaronder bijvoorbeeld ook opgebouwd extra 
shoptegoed, alvorens de inleg door We Dress Kids wordt terug betaald. Member heeft 
derhalve uitsluitend recht op terugbetaling van door Member betaalde membershipinleg. 

 
Artikel 7. Prijzen en betaling 

1. De Membership inleg is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen 
Betaalperiode. 

2. De Membership inleg wordt opgeslagen als shoptegoed op het account van Member. 
Openstaand tegoed vervalt niet en wordt gewoon meegenomen naar de volgende maand, 
net zolang tot Member (een deel van) de inleg besteedt. Dit geldt tevens voor de opbouw 
van extra shoptegoed, als onderdeel van de Exclusieve voordelen. 

3. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de 
incasso door We Dress Kids worden geïnd. 

4. Het storneren van een door We Dress Kids (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat 
Member niet van zijn betalingsverplichting, tenzij het Membership inmiddels is beëindigd en 
dit is bevestigd door We Dress Kids. 

https://wedresskids.com/pages/privacy
mailto:info@wedresskids.com


 
 
 
Artikel 9. Wijziging of beëindiging van het Membership 

1. Een Membership wordt aan gegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Een Membership kan te allen tijde worden omgezet in een Membership van een ander 

niveau. De Exclusieve voordelen behorende bij een Membership veranderen 
dienovereenkomstig direct na bevestiging van de wijziging. 

3. Opzegging van een Membership kan elektronisch per email of per post aan de 
klantenservice. Er is géén opzegtermijn van toepassing. 

4. We Dress Kids is gerechtigd een Membership op te zeggen met inachtneming van eenzelfde 
opzegtermijn als die geldt voor Member, te weten direct na bevestiging van opzegging. 

5. Indien Member of We Dress Kids het Membership opzegt vóór het verstrijken van de 
Betaalperiode kan naar keuze restitutie plaats vinden van de reeds betaalde 
Membershipinleg over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het 
Membership. 

6. We Dress Kids is gerechtigd een Membership met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder 
verplichting tot enige schadevergoeding, indien We Dress Kids daartoe gegronde redenen 
heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Membership voort te 
zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van goederen onvoorziene en onevenredig hoge 
kosten met zich meebrengt of wanneer We Dress Kids redelijke gronden heeft om aan te 
nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Membership 
zal voldoen. 

 
Artikel 10. Overmacht 

1. Als aan de zijde van We Dress Kids sprake is van overmacht, heeft We Dress Kids het recht 
om uitvoering van het Membership op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, 
naar keuze van We Dress Kids, het Membership geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van 
overmacht is in ieder geval sprake in geval van staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, 
(concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen. extreme 
weersomstandigheden en iedere andere situatie waarop We Dress Kids geen beslissende 
controle kan uitoefenen. 

2. In geval van overmacht is We Dress Kids niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten 
of schade aan Member. 

 
Artikel 10. Rechtskeuze en geschillenbeslechting 

1. Op het Membership en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen over het Membership en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd 

aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel het Europese platform voor online 
geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

  
 
 
 
 
 
 


