DISCLAIMER

VOOR ABTEC HNICS.BE

Op deze pagina vindt u de disclaimer van abtechnics.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door AB
Technics bvba. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de site uitmaken, worden beschermd door
het auteursrecht of, indien het gaat om databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn
het eigendom van AB Technics of, desgevallend, een derde bij wie AB Technics de nodige toelatingen
heeft bekomen. De elementen van de sites van het domein abtechnics.be blijven dus de eigendom
van de firma AB Technics, zelfs eens ze zijn gedownload.
Behoudens uitdrukkelijke bepaling, kan de tekstuele of becijferde informatie vermeldt op de site
gratis worden gebruikt, doch door middel van de vermelding van de bron en enkel voor een gebruik
dat niet commercieel noch publicitair is. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van
deze informatie evenals alle vormen van gebruik en reproductieve van andere constitutieve
elementen van de site, zoals het grafische, de afbeeldingen, de geluiden of de
informaticatoepassingen zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande toelating. Elke vraag
in die zin dient te worden gericht aan de firma AB Technics.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met AB Technics te mogen claimen of te veronderstellen.
AB Technics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AB Technics aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
abtechnics.be op deze pagina.

