Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Door
het bezoeken en gebruiken van deze site ga je akkoord met deze
gebruiksvoorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties of regels die in
connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke
additionele richtlijnen, restricties of regels zijn hierbij onderdeel van de
gebruiksvoorwaarden.
THC-Services behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde
te wijzigen, zonder je daarvan tevoren van op de hoogte te stellen. Je dient deze
voorwaarden te bekijken als je de site bezoekt.
Deze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische
ontwerpen, tekst, lettertypen, muziek, software tools en andere informatie (hierna
"Inhoud" genoemd). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van
THC-Services of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie THC-Services
zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn
wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te
behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken, behalve zoals
uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. THC-Services behoudt zich
het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te
verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan
de Inhoud, door u of THC-Services, blijven eigendom van THC-Services en haar
licentiegevers.

Gebruik van de site
Je hebt toestemming om deze site en zijn inhoud te bezoeken en te gebruiken voor
het doel producten van THC-Services te verkrijgen of contact op te nemen. Het
downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of distribueren van een onderdeel van
deze site is niet zomaar geoorloofd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van
THC-Services geeft je niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de
gedrukte producten die door THC-Services aan je geleverd worden te gebruiken.
Je gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op
een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en
de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving. Op geen enkele
wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk
gebruikt worden, voor pornografisch gebruik, voor enig onwettig gebruik, voor het
aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op
privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsnaam,
handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of
entiteit. Je gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie

van producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een
andere manier bezwaarmakend kunnen zijn.
THC-Services heeft het recht om zijn service naar klanten die THC-Services voor
ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten.
Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto's, afbeeldingen, tekst of ander
materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen tekst,
afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden
waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde
toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je producten geen inbreuk
maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht,
handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde
partij in diskrediet brengt en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om
materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden
dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is
via de site.

Vrijwaring
Je gaat ermee akkoord THC-Services en alle partijen van wie THC-Services
gedeelten van de Inhoud in licentie heeft gekregen te vrijwaren van en verdedigen
tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke
juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) je inbreuk op
deze Gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim of eis voortvloeiend uit of
gerelateerd aan enige tekst, foto, afbeelding, grafisch materiaal en ander materiaal
dat je in onze producten hebt verwerkt en dat geen onderdeel van de standaard
inhoud van de site was.

Afwijzing van garantie
DE SITE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT
ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF EXPLICIETE) GARANTIE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIETINBREUK. JE BEVESTIGT DAT DEZE SITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN
OF FOUTVRIJ ZAL WERKEN. DEZE SITE KAN VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR
PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJKE BEDRIJVEN BEVATTEN.
DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT
WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF
EXPLICIETE) GARANTIE.

Beperking van aansprakelijkheid
THC-SERVICES OF ZIJN LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF
VERKOPERS, HUN RAAD VAN BESTUUR, DIRECTIE, WERKNEMERS OF

AGENTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR
ENIGESCHADE ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS
OF WINST, OF THC-SERVICES NU WEL OF NIET IN KENNIS IS GESTELD OVER
DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET
HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE SITE OF HET NALATEN PRODUCTEN
OF DIENSTEN AAN TE BIEDEN DIE JE BIJ THC-SERVICES OF ZIJN GELIEERDE
ONDERNEMINGEN BESTELT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE
VOORTVLOEIEND UIT VERGISSING, WEGLATING, VIRUSSEN, VERTRAGING
OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. THC-SERVICES ZAL IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF
CONSEQUENTIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN ONGEPAST
OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN.

Website feedback
Opmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (collectief "Feedback
informatie") aangeleverd aan THC-Services in connectie met de werking of inhoud
van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door THC-Services ontvangen
worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al zulke opmerkingen, suggesties en
andere informatie worden het exclusieve eigendom van THC-Services. Door het
aanleveren van zulke informatie aan THC-Services ga je akkoord dat je aanlevert en
kostenloos overdraagt al je rechten en deelnames in deze informatie, inclusief alle
kopierechten en andere intellectuele rechten. U gaat ermee akkoord dat THCServices gerechtigd is deze informatie op een ongelimiteerde basis te gebruiken.
Je kunt het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie
raadplegen via:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

