Disclaimer Calcul8 B.V.
Calcul8 B.V. is uitsluitend rechthebbende op deze website. Alle informatie, beeldmateriaal en
overige content op deze website blijven te allen tijde van Calcul8 B.V.. Voor gebruik ervan dient
u schriftelijk toestemming te hebben van Calcul8 B.V.. Toestemming kunt u aanvragen door
middel van het sturen van een e-mail. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Calcul8 B.V. is het aan bezoekers c.q. gebruikers van deze website niet toegestaan de informatie,
producten en informatiediensten die op deze website worden aangeboden te gebruiken,te
verveelvoudigen of openbaar te maken.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betracht. Ondanks de constante zorg en aandacht die Calcul8 B.V. aan de samenstelling van de
website besteedt, is het evenwel mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd
onvolledig of onjuist is. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan en
aan de verstrekte informatie, producten en informatiediensten kunnen geen rechten worden
ontleend.
Calcul8 B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook , die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze
website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de
tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een email aan info@alibox.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig
mogelijk te verhelpen.
De algemene voorwaarden van Calcul8 BV zijn van toepassing op (het gebruik van) deze website.
Deze kunt u raadplegen op deze website.
Indien van toepassing, wordt voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat aan u door
Calcul8 B.V. is verstrekt, verwezen naar de door u met Calcul8 B.V. gesloten
licentieovereenkomst en de algemene voorwaarden van Calcul8 B.V. die daarop van toepassing
zijn.
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