Disclaimer voor Hakron Nederland B.V.
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Hakron
Nederland B.V., zoals deze beschikbaar is gesteld
door Hakron Nederland B.V. In deze disclaimer geven
wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.
Bij het gebruik van deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Hakron Nederland
B.V. (hierna ‘Hakron’ genoemd) en de bezoeker van
de website (hierna ‘de gebruiker’ genoemd).
Bij de toegang tot en het gebruik van de website,
productinformatie, tekeningen, nieuws en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
De gebruiker wordt verondersteld akkoord te hebben
gegeven bij het gebruik van deze website. Indien de
gebruiker niet akkoord gaat met deze complete disclaimer, dient hij/zij deze website direct te verlaten.
Intellectueel eigendom
Alle informatie zoals bijvoorbeeld persberichten, rapporten, foto’s, tekeningen, handleidingen, programma’s, data, software, handelsnamen, domeinnamen,
merken, logo’s, tekeningen, producten en/of diensten
(hierna ‘de informatie’) die via deze website worden
aangeboden of gebruikt, zijn eigendom van Hakron,
haar leveranciers/producenten of aan derden en zijn
onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk
beschermd.
De gebruiker verbindt zich er toe de informatie
of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet
uitsluitend de documenten die in deze website zijn
opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel
oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de
onderstaande auteursrechtinformatie in geval van
analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te
vermelden, géén wijzingen en/of aanvullingen aan
te brengen en zonder toestemming van Hakron de
informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of
op andere wijze aan derden kenbaar te maken.
Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat
wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer
dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om
een contract dan wel overeenkomst met  te mogen
claimen of te veronderstellen.

Hakron streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie
van of de inhoud op deze website onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website
worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons
het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande mededeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.
Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen,
tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische
of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen,
dan worden deze zonder enige vorm van garantie
gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige
ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen
omtrent het op de individuele situatie toegespitst
advies. Hakron is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de
meest recente versie van de disclaimer van  op deze
pagina.
Contact
Eventuele op- of aanmerkingen betreffende deze
gebruiksovereenkomst kunt u contact met ons opnemen.
Handelsmerken
HAKRON, en/of namen van andere producten die
door Hakron worden genoemd, zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van Hakron en/of
aan haar gelieerde vennootschappen of filialen.
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