
Disclaimer M@kkie poster 

Een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden is te vinden op de website van Maintenanz 
BV. Deze gebruiksvoorwaarden sluiten de toepasselijkheid uit van door u gehanteerde 
voorwaarden en bedingen. 


Artikel 1 AUTEURSRECHT 

Deze website is eigendom van Maintenanz BV. De intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot de website en de informatie op de website, waaronder mede begrepen de 
intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, teksten, geluiden, logo's, merken, 
afbeeldingen, vormgevingen, foto's, software, audiovisueel materiaal en alle overige 
materialen -inclusief de combinatie(s) daarvan- berusten bij Maintenanz BV en/of haar 
licentiegevers.,waarbij het mogelijk is dat op deze website incidenteel 
eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen 
handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij geldt 
deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaren. Geen van de 
in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen leidt tot een volledige of 
gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan u. Uw gebruik is 
beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. 


Artikel 2 BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES 

Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van het op deze website 
voorkomende materiaal, waaronder tevens begrepen de software, inclusief alle beelden of 
bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede de aan de software gerelateerde 
gegevens (hierna: de "software"), op voorwaarde dat het downloaden en/of afdrukken van 
het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend niet-commerciële doeleinden 
bestemd is, en op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere 
eigendomsgegevens verband houdende met de website en het daarop voorkomende 
materiaal eerbiedigt. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor 
andere internetsite(s) te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt u verder verleend op 
voorwaarde dat u instemt met en u zich houdt aan het geheel van deze 
gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van het op deze website voorkomende 
materiaal, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder 
vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Maintenanz BV is ten strengste verboden, en houdt een schending in 
van het eigendomsrecht van Maintenanz BV. Maintenanz BV behoudt alle rechten, titels, 
belangen en intellectueeleigendomsrechten met betrekking tot de software en 
afbeeldingen en logo’s, met uitzondering van ge-uploadde afbeeldingen en/of logo’s van 
de gebruiker. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede 
wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, 
decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden. 


Artikel 3 UITSLUITINGEN 

Deze website en de daarop aangeboden informatie worden zonder enige garantie, hetzij 
expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Maintenanz BV aanvaardt geen enkele garantie, 
inclusief, doch niet beperkt tot de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert 
Maintenanz BV niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk 
zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, 
met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. U stemt 
in met alle kosten die voor u voortvloeien uit het gebruik van deze website. 




Artikel 4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Maintenanz BV is niet aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit 
uit het (onmogelijke) gebruik van de website, het daarop aangeboden materiaal, inclusief 
het materiaal en/of faciliteiten en/of diensten dat c.q. die via deze website wordt c.q. 
worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verlies of schade, inclusief 
verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs 
indien Maintenanz BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of 
schade, en zelfs indien het ontstaan ervan redelijkerwijs te voorzien was. In het geval dat 
bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Maintenanz 
BV uitsluiten, is die aansprakelijkheid van Maintenanz BV te allen tijde beperkt tot het 
bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website. Maintenanz BV is 
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere 
vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële 
schade. U vrijwaart Maintenanz BV voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde 
dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met 
of voortvloeiende uit het gebruik van de website en/of schending van deze 
gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden. 


Artikel 5 PRIVACY 
Voor zover u op de website persoonsgegevens verstrekt, is Maintenanz BV daarvoor de 
verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze 
persoonsgegevens zullen conform het Privacy Statement van Maintenanz BV en de 
toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt, waarvoor u door 
middel van het bezoeken van de website toestemming verleent. 


Artikel 6 TOEPASSELIJK RECHT 
Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit 
deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van het 
arrondissement waarin Maintenanz gevestigd is. 


Artikel 7 OVERIGE BEPALINGEN 
Indien op enige wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is 
zulks uitsluitend geldig als het schriftelijk geschiedt en dit voor akkoord is ondertekend 
door Maintenanz BV. Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze 
overeenkomst laat zulks de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen 
onverlet, noch betekent dit dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de 
betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige 
voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, 
dan verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van 
de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige 
bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals 
die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de 
plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij 
schriftelijk. Maintenanz BV is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website 
van Maintenanz BV te vinden zijn. Indien u gebruik van de website voortzet na de 
wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de 
gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u alsdan niet 
instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden dient u de website te 
verlaten. Maintenanz BV raadt u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


