DISCLAIMER

Dit is de disclaimer van Telecomlijn Zakelijk (hierna Telecomlijn), een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65586492.

D ISCLAIMER
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.telecomlijn.nl) van Telecomlijn. Zij is gevestigd aan de Seinhuiswachter 12, 3034
KH te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65586492.
Door deze website te bezoeken en/of de op 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.

G EBRUIK VAN DEZE WEBSITE
Telecomlijn streeft ernaar, dat alle informatie op deze website correct en actueel is. Hoewel Telecomlijn zeer zorgvuldig is bij het samenstellen en onderhouden
van deze website, kan zij niet garant staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Zij kan niet garanderen dat mogelijk de informatie die op de site
wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of dat de website ononderbroken functioneert. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de
website.
Telecomlijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen. De
waarheidsgetrouwheid, redelijkheid, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid op dergelijke internetsites is door Telecomlijn niet geverifieerd. Zij aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten haar domein.

O NLINE COMMUNICATIE
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Telecomlijn stuurt, is niet gegarandeerd. Zij raadt daarom aan om geen vertrouwelijke informatie per e-mail te
versturen. Indien u e-mail berichten aan Telecomlijn stuurt, aanvaard u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, wijzigen of misbruiken.
U kan een e-mail ontvangen met informatie die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Telecomlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met de risico’s die verbonden zijn aan het elektronisch verzenden van berichten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Zonder schriftelijke toestemming van Telecomlijn is het niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, downloaden, verspreiden of te
vermenigvuldigen of op enigerlei wijze openbaar te maken. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk
gebruik.
Ook is het niet toegestaan om links naar sites van Telecomlijn aan te bieden. Dit kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming.

U ITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Telecomlijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of
Telecomlijn op de mogelijkheid van schade is gewezen, die kan voorvloeien uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:


defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.



de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden



het onderscheppen, wijzigen, of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Telecomlijn of aan u wordt verzonden



de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website



misbruik van deze website



verlies van gegevens



het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar worden gesteld



aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
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De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Telecomlijn Zakelijk.

WIJZIGINGEN
Telecomlijn behoudt zich het recht voor om te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving eventuele wijzigingen door te voeren. Het
verdient daarom aanbeveling om regelmatig de via deze website aangeboden informatie te raadplegen.

A LGEMENE VOORWAARDEN
Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle overige rechtshandelingen zijn de algemene voorwaarden van Telecomlijn van toepassing, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam. U kunt onze algemene voorwaarden vrijblijvend opvragen als pdf-bestand.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting
worden voor gelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Deze disclaimer is bijgewerkt op 6 juni 2018.
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