Gebruiksvoorwaarden Catalogus

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt
automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
De door De Vlamboog in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. De Vlamboog kan de
juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. De Vlamboog kan op ieder moment en
zonder voorafgaande aankondiging de in dit document opgenomen informatie wijzigen. Vlamboog
klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij over de meest recente versie van dit
document beschikken (voor de meest recente versie raadpleeg de website van De Vlamboog). Aan
de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt
uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid.
Deze voorwaarden kunnen door De Vlamboog altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke
gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze staan weergegeven op de website
www.vlamboog.nl.

Gebruik
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 onjuist en/of verouderd is. De Vlamboog geeft
geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of 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 wet en regelgeving. De wederpartij dient
zelf te verifiëren of en is zelf verantwoordelijk dat de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen
staande toepassingen.
Afbeeldingen en kleuren in de communicatiemiddelen van De Vlamboog (waaronder, maar niet
beperkt tot drukwerk en van monsters van producten) kunnen afwijken van de te leveren producten.
Producten worden geproduceerd binnen de opgegeven (kleur)toleranties (indien van toepassing) en
productiepartijen kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Het
gebruik van afbeeldingen in dit document kunnen afwijkende of beperkte weergaven tot gevolg
hebben. De Vlamboog behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de
(specificaties van) haar producten te wijzigen. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van
producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van de producten. Producten en monsters
worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productiepartij en) kunnen
onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast.
De gebruiker mag dit document en de informatie (zoals documenten, foto’s, tekeningen,
afbeeldingen en andere inhoud) raadplegen en daarvan kopieën maken uitsluitend voor eigen

gebruik. Al het gebruik van de informatie is uitsluitend toegestaan in relatie tot de koop van
producten door de gebruiker. De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of
veranderd. Afbeeldingen in dit document mogen niet worden gebruikt zonder bijbehorende tekst.
Voorts mag de informatie op geen enkele wijze worden gebruikt in strijd met de intellectuele
eigendomsrechten van De Vlamboog en/of haar licentiegevers of in strijd met deze voorwaarden.
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
nieuwste beschikbare informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent.
Aansprakelijkheid
De Vlamboog is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade
voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voor
zover zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens De Vlamboog
en/of haar bedrijfsleiding. 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.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met De Vlamboog.

