Disclaimer van Promotie Plus

Door gebruik te maken van onze webpagina’s gaat u volledig accoord
met alle punten uit deze disclaimer.
De disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van Promotie Plus,
de “home of index” pagina en alle vervolgpagina’s en links van de website,
ook al is de disclaimer niet op iedere pagina via een hyperlink zichtbaar te maken.
Met zorg en met aandacht stellen we de inhoud van onze webpagina’s samen.
Regelmatig kunnen we zaken aanpassen en updates realiseren.
Het is natuurlijk mogelijk dat de inhoud onvolledig of zelfs onjuist is.
Hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.
We geven geen garanties of waarborgen ten aanzien van juistheid, deugdelijkheid of geschiktheid voor welk doel dan ook.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht of zou kunnen worden toegebracht of die voortvloeit of
zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze webpagina’s en links.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze teksten en beelden.
Op al het tekst- en beeldmateriaal rusten kopierechten.
Niets mag gebruikt, vermenigvuldigd, doorgestuurd of gekopieerd worden
zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Promotie Plus.
Wij behouden ons het recht voor alles of deels op ieder gewenst moment te veranderen
en/of te beëindigen zonder voorafgaande in kennis stelling aan wie dan ook.
Promotie Plus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van plaatsing, wijziging of beëindiging,
directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,
gederfde omzet, winst of welk ander economisch nadeel.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina met bijbehorende links of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Wij behouden ons het recht voor om hiertegen desgewenst op te treden.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit onze webpagina’s verzendt.
U zult Promotie Plus, haar eigenaar en/of haar werknemers, haar vertegenwoordigers, haar licentiehouders,
haar handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld
ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik of dat van uw medewerkers van onze webpagina’s,
uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Alle wijzigingen en rechten voorbehouden.
Promotie Plus - Achlum, september 2011.

