GEBRUIKSVOORWAARDEN.
Deze website wordt beheerd door BbyB Bvba. Vragen
over
deze site kunnen worden gericht aan:
BbyB bvba
Hoofdzetel/ Everdongenlaan 23C, 2 2300 Turnhout.
info@bbyb.be.
Het gebruik van en alle aankopen op deze website worden
beheerst door de gebruiksvoorwaarden en bepalingen
zoals hier beschreven. Neem voldoende tijd om deze
voorwaarden en bepalingen na te lezen. Het plaatsen van
een bestelling vormt je akkoord met deze voorwaarden.
Als je niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden of
bepalingen, maak je best geen gebruik van de website.
BbyB behoudt het recht deze voorwaarden ten allen tijden
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De
gebruiksvoorwaarden op het moment van de bestelling
zijn steeds van toepassing. Om deze reden raden wij je aan
de gebruiksvoorwaarden en bepalingen bij elke bestelling
te consulteren. Wij zullen steeds de datum vermelden van
de laatste aanpassing van de gebruiksvoorwaarden en
bepalingen.
Gebruik van de website
De BbyB website is gericht op het exclusieve gebruik van
individuen en bedrijven voor de aankoop van BbyB
producten. Partijen die interesse tonen voor andere transacties waarbij de goederen en/of diensten van BbyB van
toepassing zouden zijn, verzoeken wij met ons contact te
nemen.
Er kan geen informatie op deze website, door derden of
voor rekening van derden, over een specifieke, individuele
klant of transactie worden ingevoerd, gewijzigd, aangepast of op een of andere wijze beïnvloed. In het bijzonder
verbiedt BbyB uitdrukkelijk aan derden, de opt-in of
opt-out optie te gebruiken, ten behoeve van een BbyB
klant of andere persoon of entiteit, zonder dat zowel de
klant en BbyB de uitdrukkelijke toestemming hiervoor
gegeven hebben. Dit verbod is bedoeld om de privacy en
vrijheid van onze klanten en de persoonlijke relatie met
BbyB te beschermen.
ef materiaal zoals verhalen, productideeën en computermateriaal.

Disclaimer
Deze site en alle inhoud van deze site worden gezien "as
is", zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij
uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, garanties van titel of impliciete garanties van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Je
erkent, door het gebruik van deze site, dat het gebruik van
deze site op eigen risico is, en dat je de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor alle kosten die
samenhangen
met eventueel onderhoud of reparatie van apparatuur die
je aanwendt bij het gebruik van onze site. BbyB is niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die
verband houdt met je gebruik van deze site.
Opmerkingen
Wij zijn erg geïnteresseerd in je commentaar op de BbyB
website. Elke vorm van commentaar, feedback, notities,
berichten, ideeën, suggesties of andere communicatie
(algemeen omschreven als "Opmerkingen") gestuurd naar
BbyB of één van zijn e-mail adressen zijn en blijven het
exclusieve eigendom van BbyB. Dergelijke opmerkingen
behoren tot het geheel van wereldwijde rechten, titels en
belangen in auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van BbyB. BbyB heeft het recht om deze
Opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te
maken, te publiceren en te verspreiden voor welk doel dan
ook, zonder beperking en zonder compensatie op om het
even welke manier. Om deze reden vragen wij je dan ook
geen Opmerkingen op te sturen die je niet wilt toewijzen
aan ons, met inbegrip van vertrouwelijke informatie,
origineel creatief materiaal zoals verhalen, productideeën
en computermateriaal.
Schadevergoeding
Je gaat ermee akkoord BbyB schadeloos te stellen en te
vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en
uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of
gerelateerd zijn aan je gebruik van de site, inclusief, en
zonder beperking, elk gebruik van de BbyB website dat in
strijd is met deze gebruiksvoorwaarden
© BbyB bvba.

