Disclaimer Artilan
Deze disclaimer geldt voor www.artilan.nl en alle domeinen waarvan Artilan B.V. eigenaar is, hierna te
noemen Artilan .
Artilan verleent jou hierbij toegang tot het bezoeken van www.artilan.nl . Artilan behoudt zich daarbij
het recht voor op elk moment de inhoud en/of onderdelen aan te passen en te verwijderen zonder
daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van de site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder
begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de
programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Artilan, en worden
beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder
nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven,
of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op
intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van
het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Artilan te
worden verkregen.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van
deze website.
Merken
Alle op de website afgebeelde (handels)merken, merknamen zijn eigendom van of worden onder
licentie gebruikt door Artilan. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op de website is strikt verboden.
Verkrijgbaarheid van producten en diensten
Verwijzingen op de website(s) naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of
levering van dat product of die dienst. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke
producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn. Vóór de aankoop van een bepaald product of
een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan
te worden ingewonnen. Neem contact op met Artilan voor verdere informatie.
Vermelde verkoopprijzen op de website(s) zijn onder voorbehoud, exclusief BTW en verzend- c.q.
afleveringskosten.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Artilan spant zich in om de inhoud van de website zo goed als actueel te houden. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Artilan geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de
gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden je
aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat je er enige
actie of nalaten op baseert.
Artilan sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
⎯

de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

⎯

de inhoud en/of juistheid van Artilan zelf en/of de door derden op de website van
Artilan geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica,
geluids- en/of videofragmenten, software en andere objecten;

⎯

(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het
bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige
voorafgaande kennisgeving van Artilan, worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Artilan zijn
Voor opgenomen koppelingen en/of hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
Artilan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Misbruik
Artilan zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe
wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Artilan behoudt zich het recht voor om je bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te
gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In
aansluiting daarop zou Artilan de toegang tot de webpagina kunnen monitoren.
Toepasselijkheid
Door de Artilan website te bezoeken en/of te gebruiken stem je in met deze disclaimer en accepteer je
dat op het gebruik van de Artilan website en de inhoud van deze disclaimer en andere
voorwaarden/verklaringen welke uiteengezet zijn op de website, het Nederlands recht van toepassing
is.
Als je niet akkoord gaat met deze disclaimer en voorwaarden/verklaringen, dien je deze website niet te
bezoeken of te gebruiken.
E-mail
Ieder door Artilan verzonden e-mail met eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekken aan
derden is niet toegestaan.
Bij onjuiste adressering word je verzocht de afzender direct hiervan op de hoogte te stellen en het

bericht samen met de eventueel bijgevoegde bestanden te vernietigen.
Artilan vertrouwt erop dat je het bericht in goede orde ontvangt, maar wijst erop dat eventuele
beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van Artilan . Artilan
wijst de ontvanger erop dat het e-mailbericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten
worden op de aanwezigheid van virussen. Artilan is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg
van aanwezigheid van virussen.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

