DISCLAIMER:
Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.deel.biz.
U wordt verzocht deze disclaimer aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken en de op of via
deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In
geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze
disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van de internetsite
De DEEL B.V.-website bevat een veilige SSL-verbinding. Beslissingen op basis van de informatie die op
deze website wordt aangeboden, zijn voor eigen risico. Gebruik van deze internetsite die het gebruik van
andere internetgebruikers zou kunnen hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar zou
kunnen brengen en / of de op of via deze website aangeboden informatie of de onderliggende software
zou kunnen aantasten, is niet toegestaan.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer DEEL B.V. hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat DEEL B.V.
de producten of diensten aanbeveelt die op of via deze websites worden aangeboden. Het gebruik van
dergelijke hyperlinks is volledig op eigen risico. DEEL B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De juistheid, correctheid,
redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd
door DEEL B.V..
Eigendomsrecht
DEEL B.V. behoudt alle eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie die op of via deze
internetsite wordt verstrekt, inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan om
informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enige manier te publiceren, verspreiden of te
vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEL B.V. of de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de eigenaar. U mag informatie op deze website afdrukken en / of
downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
DEEL B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, speciale, incidentele,
immateriële of vervolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of DEEL B.V. op de hoogte is
gesteld van de mogelijkheid van deze schade, die op enige wijze voortvloeit uit , maar niet beperkt tot, (i)
defecten, virussen of andere defecten in apparatuur en andere software met betrekking tot de toegang tot
of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie verstrekt op of via deze website, (iii) onderschepping,
wijziging of oneigenlijk gebruik van informatie verzonden aan DEEL B.V. of u, (iv) de werking of nietbeschikbaarheid van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii)
downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) claims van
derden in verband met het gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich
ook uit tot het voordeel van bestuurders, werknemers van Navco-International B.V. en de rechtspersonen
verbonden aan DEEL B.V..
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit
of verband houden met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland.
Wijzigingen
DEEL B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de
tekst van deze disclaimer, op elk moment zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het wordt aanbevolen
om periodiek te controleren of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de
tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

