WETTELIJKE INFORMATIE
1. Contactgegevens van de verantwoordelijke
•

Naam: DEOLEO S.A.

•

BTW-nr.: A-48.012.009

•

Maatschappelijke zetel en inschrijving: Maatschappelijke zetel: Ctra. N-IV, km 388,
Alcolea (Córdoba, Spanje). Handelsregister van Córdoba, boek 2.425, folio 56 en blad
CO-35.003

•

Postadres: Parque Empresarial Rivas Futura. C/ Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta 28521
– RIVAS VACIAMADRID (MADRID, SPANJE)

2. Akkoord met de gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de website door een derde kent hem/haar de hoedanigheid van gebruiker toe en
betekent dat hij/zij volledig akkoord gaat met alle in de onderhavige gebruiksvoorwaarden
opgenomen bepalingen. DEOLEO kan via de website informatie aanbieden over producten die
onderhevig kunnen zijn aan specifieke voorwaarden die, naargelang het geval, de onderhavige
gebruiksvoorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarover de gebruiker in elk
specifiek geval zal worden geïnformeerd.

3. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
DEOLEO behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de
gebruiksvoorwaarden van deze website te wijzigen, uit te breiden of bij te werken. De gebruiker
is automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat
hij/zij de website bezoekt. Daarom dient de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door
te nemen.

4. Juist gebruik van de website
De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de inhoud en de diensten in overeenstemming met
de wet, deze gebruiksvoorwaarden, de goede gebruiken en de openbare orde te gebruiken.
Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe om de website of de diensten die via de website worden
aangeboden niet te gebruiken voor doeleinden of gevolgen die illegaal of in strijd zijn met de
inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, die schadelijk zijn voor de belangen of rechten van
derden, of die op enigerlei wijze de website of diensten ervan kunnen beschadigen, onbruikbaar
maken of aantasten, of die verhinderen dat andere gebruikers normaal gebruik van de website
kunnen maken.
Evenzo verbindt de gebruiker zich er uitdrukkelijk toe de gegevens, programma's of elektronische
documenten en andere zaken die zich op de website van DEOLEO bevinden niet te vernietigen,
te wijzigen, onbruikbaar te maken of op enige andere wijze te beschadigen.
De gebruiker verbindt zich ertoe de toegang van andere gebruikers tot de toegangsdienst niet te
belemmeren door massaal gebruik van de computerbronnen via dewelke DEOLEO de dienst
levert, noch om acties te ondernemen die schade toebrengen aan, of onderbrekingen of fouten
genereren in deze systemen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveXbesturingselementen of andere logische bewerkingen of tekenseries te introduceren die een
wijziging in de computersystemen van DEOLEO of derden veroorzaken of kunnen veroorzaken.

5. Intellectuele eigendom
DEOLEO biedt via zijn website inhoud aan met betrekking tot zijn activiteiten en diensten. Deze
is louter informatief. DEOLEO is niet verantwoordelijk voor de producten, inhoud en diensten van
andere websites die direct of indirect via de website van DEOLEO kunnen worden gelinkt en
behoudt zich het recht voor om de toegang tot en de inhoud van haar website te wijzigen, te
beperken of te annuleren wanneer zij dit nodig acht. Bovendien is DEOLEO niet verantwoordelijk
voor eventuele verschillen tussen de versie van de gedrukte documenten van het bedrijf en de
elektronische versie ervan.
Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend, verbiedt DEOLEO de reproductie, het
kopiëren, het gebruik, de distributie, de verkoop of enige andere activiteit die met de inhoud van
haar website kan worden uitgevoerd.
Toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De toegang
tot en het surfen op deze website betekent dat de gebruiker op de hoogte is van de wettelijke
waarschuwingen en gebruiksvoorwaarden op/van de website en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.
Deze website mag niet worden gewijzigd of aangepast. DEOLEO behoudt zich echter het recht
voor om op elk moment zoveel wijzigingen en aanpassingen aan te brengen als zij nodig acht en
kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving van dit recht gebruik maken.

6. Inhoud
DEOLEO doet haar uiterste best om mogelijke fouten in de inhoud van deze website te vermijden.
DEOLEO biedt geen garantie voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de inhoud
van deze website die door derden wordt aangeboden en kan hier ook niet aansprakelijk voor
worden gesteld.
DEOLEO garandeert niet dat de toegang tot deze website ononderbroken en foutloos is en
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. DEOLEO garandeert niet dat de inhoud of software
waartoe men via deze website toegang heeft, foutloos is of schade kan toebrengen, en aanvaardt
geen aansprakelijkheid daarvoor. In geen geval kan DEOLEO aansprakelijk worden gesteld voor
verlies of schade van welke aard ook als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de website,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt aan computersystemen of door de
introductie van virussen. DEOLEO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan
worden veroorzaakt aan de gebruikers door oneigenlijk gebruik van deze website.
7. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie
Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze
gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse recht en aan de jurisdictie van de
rechtbanken en gerechtshoven van Madrid. Dit geldt niet voor consumentengeschillen waarvoor
de bevoegdheid toekomt aan de rechter of rechtbank van de woonplaats van de consument.

