OVERVELD PACKAGING

Website disclaimer:
Het gebruik van deze website van Overveld Packaging is onderworpen aan de hieronder genoemde
condities en beperkingen. Bezoek en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt
met het volgende:
Overveld Packaging wijst elke verantwoordelijkheid voor mogelijke schade, veroorzaakt door bezoek
en gebruik van deze website, nadrukkelijk van de hand. Tevens staat Overveld Packaging niet garant
voor een foutloze en ononderbroken werking van deze website. Hoewel Overveld Packaging
probeert om de inhoud van deze website zo actueel en compleet als mogelijk te houden, kan
Overveld Packaging de nauwkeurigheid, validiteit, volledigheid of actualiteit van de informatie welke
wordt gepubliceerd op deze website, alsook voor websites waartoe via deze website toegang wordt
geboden, niet garanderen. Overveld Packaging accepteert daarvoor geen enkele
verantwoordelijkheid.
Deze informatie en aanbevelingen kunnen worden gewijzigd, zonder communicatie of mededeling
vooraf. Overveld Packaging verschaft via deze website informatie over producten en diensten. De
gebruiker van deze website kan geen rechten ontlenen aan de informatie gepubliceerd op deze
website. De informatie op deze website, alsook de informatie op websites of documenten waartoe
via deze website toegang kan worden verkregen, is niet bedoeld als vervanging van advies van
experts. Zonder verificatie of verdere afstemming is de aangeboden informatie enkel voor eigen
gebruik en op eigen risico.
Alle informatie welke wordt weergegeven op deze website, inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen,
grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en handelsmerken zijn in eigendom of onder licentie van
Overveld Packaging en zijn beschermd door copyright en/of andere intellectuele eigenschapsrechten.
Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te
vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar te stellen aan derde partijen
zonder vooraf nadrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Overveld Packaging.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet in eigendom zijn van Overveld Packaging
kunnen door de gebruiker van deze website gebruikt worden voor informatieve doeleinden.
Gebruikers van deze website kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien
van specifieke informatie gebaseerd op een door hen opgegeven profiel. Zulke informatie kan
verzonden worden via e-mail of sms-bericht. Op het verzenden en de inhoud van deze e-mails of
sms-berichten is het bovenstaande ook van toepassing.
Op deze website en het gebruik ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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