ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

Deze website is eigendom van STIPRENOVATIES BV met maatschappelijk zetel te
Sporthalplein 243, 2610 Wilrijk en met E-mailadres info@stiprenovaties.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk
akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
STIPRENOVATIES BV. Gebruik is enkel toegestaan met vermelding van de
bijbehorende intellectuele rechten.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en
of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen,
te verwijderen of opnieuw te plaatsten zonder enige voorafgaandelijke mededeing.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en
kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden
beschouwd.STIPRENOVATIES BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie
op deze site.
STIPRENOVATIES BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website
en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van
schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of
het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
STIPRENOVATIES BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de
inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige
andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel
de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

