DISCLAIMER VLAMBOOG PUBLICATIONS
Disclaimer These terms of use shall apply to the use of this document, which use automatically means that the
user agrees on the application of these conditions. The information provided in this document by De Vlamboog
B.V. and affiliated companies and third parties (hereinafter referred to as: “De Vlamboog”) is merely indicative.
De Vlamboog can not guarantee the completeness and actuality of this information. The user cannot derive any
rights from the provided information and the use of the information is solely at the user’s own risk and
responsibility. This document is intended solely for general information purposes and is not intended as a
recommendation, design, (structural) calculation, warranty or other representation for the user. Information,
amongst other as to norms and legislation may be, completely or partly, incomplete and/or out-of-date. De
Vlamboog does not provide any guarantee and accepts no responsibility for the completeness and/or actuality of
the information or that the information is suitable for the purpose for which it is consulted by the user or otherwise.
Users, customers and third parties must always take advice from a professional adviser on (the suitability of) the
products for all desired applications and about applicable laws and regulations. The user is to verify himself
whether and is himself responsible that the products are suitable for the application intended by the
user. The use of images and colours in De Vlamboog’s communications may cause these to differ from the actual
images and colours. All (intellectual property) rights are reserved (by De Vlamboog and its licensors). The user is
explicitly responsible for always using the most recent information. If the user wishes to use the information, the
user must regularly check whether the information used still corresponds to the latest information available, such
as of the relevant supplier/producer. De Vlamboog is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any
damage arising from or related to the use of this document and the information contained therein, unless such
loss or damage is the consequence of gross negligence or intention on the part of De Vlamboog. This restriction
of liability applies for all parties connected with De Vlamboog, including but not limited to, the management,
employees, affiliates, suppliers, distributors, agents and representatives. The general terms and conditions of De
Vlamboog and its affiliates shall apply to all verbal and written expressions, quotations, sales, handovers,
deliveries and/or agreements and all associated activities and transactions of De Vlamboog and its affiliates,
respectively, as filed with the district court in Amsterdam (NL), and which are published on and can be
downloaded from the website www.vlamboog.nl. For questions or comments regarding the above please contact.
De Vlamboog. © 2014 – De Vlamboog.
DISCLAIMER VLAMBOOG PUBLICATIES
Disclaimer Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt
automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door De Vlamboog
B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “De Vlamboog”) in dit document verstrekte
informatie is louter indicatief. De Vlamboog kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt
uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor
algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie,
garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde
normen en wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of verouderd is. De Vlamboog geeft geen
enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie
en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of
anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te laten
informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan toepasselijke weten regelgeving. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten
geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Door het gebruik van afbeeldingen en kleuren in
De Vlamboog’s communicatiemiddelen kunnen die afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kleuren. Alle
(intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door ‘De Vlamboog en haar licentiegevers). Het is de
uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente informatie
gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf regelmatig te
controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente beschikbare informatie, al dan niet
van de relevante toeleverancier/producent. De Vlamboog is niet aansprakelijk (noch contractueel noch
buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document
en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van De Vlamboog. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met De Vlamboog verbonden
partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen,
leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen,
aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende
werkzaamheden van De Vlamboog zijn de relevante algemene voorwaarden van De Vlamboog en haar
verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam (NL), welke zijn
gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van www.vlamboog.nl. Voor vragen of opmerkingen over het
bovenstaande kunt u contact opnemen met De Vlamboog. © 2014 – De Vlamboog

