Gebruiksvoorwaarden Autodrop
1.

ALGEMEEN

1.1
Toepasselijkheid
1.1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en het gebruik van deze website
van Autodrop, alsmede de via deze website ter beschikking gestelde informatie.
1.1.2 Deze gebruiksvoorwaarden staan vermeld op
www.autodrop.nl/cms/files/pdf/GebruiksvoorwaardenAutodrop.pdf.
1.1.3 Autodrop is een handelsnaam van Concorp Brands BV, gevestigd aan De Lind 28, te Oisterwijk
(KvK 18047344).
1.1.4 Door het bezoek en het gebruik van deze website verklaart de bezoeker akkoord te gaan met
deze gebruiksvoorwaarden.
2.

AANSPRAKELIJKHEID

2.1
Aansprakelijkheid Autodrop
2.1.1 Ondanks de zorg en aandacht die Autodrop besteedt aan de samenstelling van en de
informatie op deze website, kan Autodrop niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van
de informatie. Type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
2.1.2 Autodrop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoek aan of gebruik
van deze website, waaronder schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen, of
onjuistheid of onvolledigheid van informatie. Tevens garandeert Autodrop niet dat het Internet
en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden tot deze website.
2.1.3 Autodrop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van
elektronische middelen voor communicatie met deze website, waaronder schade ten gevolge
van mislukte of vertraagde aflevering, onderschepping en/of manipulatie van elektronische
berichten, en de overbrenging van virussen door derden.
2.2
Informatie van derden
2.2.1 De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de
persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Autodrop is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.
2.2.2 Sommige links op deze website verwijzen door naar websites van derden. Autodrop is niet
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en de juiste werking van deze websites.
3.

EIGENDOMSRECHTEN

3.1
Eigendomsrechten Autodrop
3.1.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, op deze website
en alle informatie op deze website bij Autodrop.
3.1.2 Bezoekers mogen deze website en de informatie op deze website raadplegen en kopiëren voor
eigen gebruik. Elk ander gebruik van deze website of de informatie op deze website,
bijvoorbeeld het gebruiken van een deel van de website op een andere internetpagina, is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autodrop. Hieronder valt ook het aanbrengen
van koppelingen, hyperlinks en/of deeplinks tussen deze website en andere internetpagina’s.
4.

SLOTBEPALINGEN

4.1
Voorbehoud
4.1.1 Autodrop behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave,
deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, voor zover het dat naar eigen inzicht noodzakelijk acht.
4.2
Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten over deze website kunnen worden verzonden naar info@autodrop.nl
4.3
Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1 Op deze website en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.
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