DISCLAIMER
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.
tondesign.nl). Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de aangeboden informatie op deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze
te begrijpen en deze te hebben aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden
van speciﬁeke producten en ingeschakelde diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. TONDESIGN
streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat TONDESIGN niet in voor
de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie. TONDESIGN wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie
en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen geen rechten
aan de informatie op deze website worden ontleend. Het verzenden en ontvangen van informatie
op de website (of per e-mail) heeft een vrijblijvend karakter. Hierdoor ontstaat niet zonder meer
een overeenkomst tussen TONDESIGN en u. Een overeenkomst komt enkel tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TONDESIGN.
Informatie van derden, producten en diensten
Deze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten naar websites of informatie van
derden. Wanneer TONDESGIN hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat TONDESIGN de op of via deze websites aangeboden producten of
diensten aanbeveelt. TONDESIGN aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks
is geheel voor eigen risico.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen (waaronder graﬁsch materiaal, teksten en logo’s, geluid- en beeldmateriaal, software en merken) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan TONDESGIN, haar licentiegevers en/of partners. Behalve voor
persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke
manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat TONDESIGN daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
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Wijzigingen
TONDESIGN behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,
waaronder de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een aankondiging te doen.
Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde
van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank te Oost-Brabant.
Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen.
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