Gebruiksvoorwaarden voor TICO webpagina's

Iedereen die een webpagina van Tico opent en gebruikt, verbindt zich ertoe deze
gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. Het gebruik van de webpagina's is niet toegestaan tenzij
deze gebruikvoorwaarden zijn geaccepteerd.

Tico lastransformatoren VOF. Alle rechten op de inhoud van de webpagina's voorbehouden.

De auteursrechten op de inhoud van deze webpagina's (hierna 'pagina's'), inclusief de tekst,
afbeeldingen en de opmaak van de pagina's, zijn eigendom van Tico.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze gebruiksvoorwaarden, zijn onder voorbehoud.
Het kopiëren, overzetten, verspreiden of bewaren van de inhoud van de pagina's of een gedeelte
ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder aparte schriftelijke toestemming vooraf van Tico,
met uitzondering van de punten vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

De webpagina's van Tico mogen worden bekeken en onderzocht door een computer (of een
vergelijkbaar apparaat) en gedeeltes ervan mogen worden afgedrukt voor het privégebruik van de
gebruiker. Het verspreiden van de inhoud van de pagina's, zelfs gedeeltelijk, is verboden, zonder de
aparte schriftelijke toestemming van Tico. Aparte gebruiksvoorwaarden kunnen worden toegekend
aan individuele documenten die onderdeel zijn van de webpagina's van Tico.

Het gebruik van de pagina's en de informatie die deze bevatten, is toegestaan voor privégebruik en
niet-commerciële doeleinden. Het gebruik in publieke communicatiemiddelen van persberichten en
andere documenten bestemd voor openbaar gebruik is toegestaan, zolang de bron van de informatie
wordt vermeld bij het gebruik.

Tico's webpagina's en de inhoud ervan zijn een service aangeboden aan de gebruikers van Tico's
pagina's. Tico's webpagina's worden gepubliceerd 'zoals ze zijn'. Tico streeft ernaar de correctheid en
geschiktheid van de informatie te verzekeren, toch kan het zijn dat de informatie onbedoelde
technische en feitelijke fouten bevat of typografische fouten. Tico geeft geen garantie dat de pagina's
kunnen worden gebruikt zonder onderbreking of fouten. Als u fouten ontdekt, laat het Tico dan
weten op het adres webmaster@ticoweld.com. Tico houdt zich het recht voorbehouden om
veranderingen op de pagina's aan te brengen of om de toegang ertoe op elk moment te beperken.

ONDER GEEN ENKEL BEDING IS TICO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,
ONVOORZIENE OF SPECIFIEKE SCHADE OF VERLIES VAN INKOMSTEN ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK
OF ONDERBREKING VAN HET GEBRUIK VAN DEZE PAGINA'S, ZELFS ALS TICO OP DE HOOGTE IS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE.

TICO GEEFT GEEN DIRECTE OF INDIRECTE GARANTIE DAT DE PAGINA'S (INCLUSIEF DE PAGINA'S VAN
DERDEN WAARNAAR GELINKT IS VANAF DEZE PAGINA'S) OF DE SERVER DIE ZE AANBIEDT, GEEN
SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT, ZOALS VIRUSSEN, ANDERE GELIJKWAARDIGE PROGRAMMA'S
OF ANDERE SOORTGELIJKE FOUTEN.

TICO'S AANSPRAKELIJKHEID VOLDOET AAN DE DWINGENDE REGLEMENTEN BEPAALD DOOR DE
NEDERLANDSE WET.

Tico's webpagina's kunnen links bevatten die in eigendom of onder beheer zijn van derden. Bij het
overgaan naar zulke pagina's dient u zichzelf vertrouwd te maken met enige mogelijke
gebruiksvoorwaarden van deze pagina's en deze te aanvaarden alvorens deze te gebruiken. Als u
naar een gelinkte pagina verdergaat, dient u ook te aanvaarden dat deze pagina's niet onder controle
staan van Tico, en dat Tico ook niet in staat is het ontworpen of gepubliceerde materiaal te
beïnvloeden. Tico draagt geen verantwoordelijkheid voor enig materiaal dat op de pagina's van
derden staat. Het vermelden van een link naar derden buiten Tico op Tico's pagina's betekent
evenmin dat Tico in welke vorm dan ook de pagina's in kwestie of de erop genoemde producten of
services ondersteunt, hiervoor reclame maakt of stimuleert.

Als u materiaal stuurt naar Tico's server, bijvoorbeeld in een e-mail of via Tico's webpagina's,
accepteert u het volgende en bevestigt u dat:
- het materiaal dat u toestuurt niet illegaal is of anderszins ongeschikt voor publicatie;
- u voor het versturen redelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om virussen, andere infecties
of schadelijke eigenschappen, die het materiaal zou kunnen bevatten, te lokaliseren en te
verwijderen;
- u de eigenaar bent van het materiaal, of u het ongelimiteerde recht heeft om het aan Tico te geven,
en dat Tico het materiaal zonder kosten mag publiceren en/of het materiaal of een gedeelte ervan
mag toevoegen aan zijn eigen producten, zonder enige verantwoordelijkheid of financiële
verplichtingen;
- u geen eisen stelt aan Tico, die zijn gebaseerd op het materiaal dat u ons toezendt, en u zich ertoe
verbindt Tico te compenseren voor kosten die mogelijk ontstaan door acties die derden zouden
kunnen beginnen als gevolg van het materiaal dat u ons heeft toegezonden;
- Tico controleert de inhoud van het materiaal dat de gebruikers van zijn pagina's toezenden niet,
noch draagt Tico er verantwoordelijkheid voor.
- Tico kan, naar zijn eigen oordeel, op ieder moment door gebruikers opgestuurd materiaal van zijn
pagina's verwijderen.

'Tico' en de namen van producten die het bedrijf fabriceert, zijn handelsmerken of wettig
gedeponeerde handelsmerken van Tico. Andere namen die worden genoemd, kunnen beschermde
handelsmerken zijn van hun houders. De toegang tot onze pagina's kan op geen enkele manier,

indirect of anderzins, worden geïnterpreteerd als het verlenen van toestemming of andere
gebruiksrechten voor een handelsmerk op de pagina's, zonder schriftelijke toestemming vooraf van
Tico of van derden.

Tico lastransfomatoren VOF. Alle rechten voorbehouden.

