
Disclaimer Niivotec Engineering

Algemeen
Niivotec, geregistreerd onder KvK nummer: 59618280 en hierna te noemen Niivotec.nl, verleent u hierbij
toegang tot www.niivotec.nl, hierna te noemen de website. Op deze website publiceert Niivotec teksten,
afbeeldingen en andere materialen die door Niivotec.nl en derden zijn aangeleverd. Deze Disclaimer heeft
betrekking op de toegang tot de internetsite www.niivotec.nl. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of
via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Niivotec.nl besteedt haar uiterste zorg bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op
deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Hoewel
Niivotec.nl alle beschikbare informatie op de website met grote zorg samenstelt, sluit Niivotec.nl alle
aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt
aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van
informatie voor de bezoeker en mag op geen enkele wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden
uitgelegd, tevens kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Alle informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website zijn beschermd onder de Auteurs- en
Databankenwetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan
derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de
rechthebbenden. Niivotec.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Niivotec.nl is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden
informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden
van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie.
Niivotec.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het
gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Niivotec.nl via deze website. Niivotec.nl
aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met behulp van een
hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving
worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, in het bijzonder kan de
informatie niet opgevat worden als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Het auteursrecht op deze
website berust bij Niivotec.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben
gesteld aan Niivotec.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming door Niivotec.nl.

Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Niivotec
geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website geven en
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op deze site gepubliceerde
gegevens. Gebruikers vrijwaren Niivotec.nl voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdende met
informatie verstrekt door Niivotec.nl.

Intellectueel eigendom
Niivotec.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle
teksten, grafisch materiaal, logo's, en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te
downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder dat daaraan
vooraf schriftelijke toestemming van Niivotec.nl of rechthebbende is verleent. Derhalve mag u informatie op
deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Een en ander onder
voorbehoud van dwingend recht.

Klachten
Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze schriftelijk per e-mail aan Niivotec.nl
door te geven. Hierbij dient de gebruiker te allen tijde Niivotec.nl te voorzien van de volledige naam met
adresgegevens en een duidelijke omschrijving van desbetreffende klacht en reden. Klachten worden binnen 10
werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.



Wijzigingen
Deze Disclaimer is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Disclaimer. Niivotec behoudt zich het
recht voor deze Disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Niivotec adviseert de gebruiker(s) dan ook regelmatig na te gaan of er in de internetsite aangeboden informatie,
met inbegrip van deze disclaimer, aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast op
28-10-13.


