Alle op deze website van VDS Graphics gebruikte teksten, beeldmateriaal en de manier waarop deze
getoond worden op de site vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van
intellectueel eigendom.
De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd,
gedistribueerd of veranderd. Het plaatsen van enige inhoud op een andere website is niet
toegestaan. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden
rusten. Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan op deze site is reproductie in welke vorm dan
ook van informatie, afbeeldingen of documenten niet toegestaan, tenzij VDS Graphics daar
schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
Aansprakelijkheid
VDS Graphics heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks
dat is het mogelijk dat de verstrekte informatie onjuistheden bevat. Voordat u op de verstrekte
informatie afgaat, dient u contact op te nemen met VDS Graphics om deze informatie te verifiëren.
VDS is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die te wijten zou zijn aan
onvolledige of onjuiste informatie. VDS Graphics is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat
wanneer het niet mogelijk is de site te gebruiken door storingen of onderbrekingen.
Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt met als doelstelling u de door u
gewenste informatie toe te sturen. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Door u
verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse
wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.
Al het materiaal en de vermelde diensten op deze website worden auteursrechtelijk beschermd
alsook worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Het
ongeautoriseerde gebruik van de materialen of diensten kan dan ook een schending betekenen van
dergelijke wetten.
Op deze site en de inhoudt daarvan is alleen Nederlands recht van toepassing.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

