
 

D I S C L A I ME R 
 
 

Sealex	  Trading	  BV	  	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  schade	  voortvloeiend	  uit	  de	  toegang	  tot,	  het	  
gebruik	  van	  en	  het	  vertrouwen	  op	  de	  informatie	  in	  de	  website	  of	  enige	  hieraan	  gelinkte	  site	  tenzij	  
deze	  schade	  is	  te	  wijten	  aan	  opzet	  of	  grove	  schuld.	  

Alle	  intellectuele	  eigendomsrechten	  met	  betrekking	  tot	  de	  informatie	  op	  de	  website	  en	  de	  op	  de	  
website	  genoemde	  diensten	  behoren	  toe	  aan	  Sealex	  Trading	  BV	  of	  zijn	  opgenomen	  met	  
toestemming	  van	  de	  eigenaar	  van	  de	  desbetreffende	  intellectuele	  eigendomsrechten.	  

Sealex	  Trading	  BV	  is	  jegens	  bezoekers	  niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  schade	  ten	  gevolge	  van	  
verzending	  van	  virussen	  en/of	  andere	  onregelmatigheden	  in	  de	  elektronische	  communicatie,	  noch	  
voor	  niet	  ontvangen	  dan	  wel	  beschadigde	  ontvangen	  berichten.	  	  

Het	  (elektronisch)	  verkeer	  tussen	  Sealex	  Trading	  BV	  en	  de	  bezoekers	  van	  de	  website	  	  geschiedt	  
voor	  eigen	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  bezoeker.	  
	  
De	  bezoeker	  zal	  zich	  onthouden	  van	  gedragingen	  in	  strijd	  met	  de	  disclaimer	  en	  de	  voorwaarden	  of	  
in	  Nederland	  geldende	  wet	  en/of	  regelgeving	  en	  zich	  opstellen	  en	  gedragen	  conform	  hetgeen	  van	  
een	  verantwoordelijke	  en	  zorgvuldige	  bezoeker	  van	  een	  website	  verwacht	  mag	  worden.	  

De	  bezoeker	  onthoudt	  zich	  ervan	  Sealex	  TRading	  BV	  of	  derden	  bij	  het	  gebruik	  van	  de	  website	  te	  
hinderen	  en/of	  schade	  toe	  te	  brengen.	  Hieronder	  wordt	  onder	  meer	  verstaan:	  het	  maken	  van	  
inbreuk	  op	  intellectuele	  eigendomsrechten,	  databankrechten	  of	  andere	  rechten	  van	  Sealex	  Trading	  
BV	  en/of	  derden,	  het	  bewust	  foutief	  opgeven	  van	  informatie,	  het	  verwijderen	  en/of	  wijzigen	  van	  
het	  materiaal,	  dat	  door	  Sealex	  Trading	  BV	  en	  /	  of	  derden	  op	  de	  website	  is	  geplaatst,	  het	  schenden	  
van	  privacy	  of	  publiciteit	  van	  Sealex	  Trading	  BV,	  het	  schenden	  of	  het	  pogen	  te	  schenden	  van	  de	  
veiligheid	  van	  de	  website,	  het	  zodanig	  gebruik	  maken	  van	  de	  website	  dat	  daardoor	  de	  juiste	  
werking	  van	  computersystemen	  van	  Sealex	  Trading	  BV	  of	  derden	  worden	  verhinderd,	  het	  zodanig	  
gebruik	  maken	  van	  de	  website	  dat	  het	  gebruik	  door	  anderen	  van	  de	  website	  zou	  kunnen	  worden	  
verhinderd,	  gegevens	  van	  derden	  toevoegen,	  dan	  wel	  het	  veranderen,	  wissen	  of	  onbruikbaar	  
maken	  van	  gegevens	  van	  derden.	  
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Sealex	  Trading	  BV	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  wijzigingen	  door	  te	  voeren	  in	  de	  (toegang	  tot)	  de	  	  
website	  indien	  dit	  wenselijk	  is	  voor	  het	  functioneren	  van	  de	  website.	  	  
	  
Op	  opdrachten	  aan	  Sealex	  Trading	  BV	  zullen	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  Sealex	  Trading	  BV	  van	  
toepassing	  zijn.	  	  
	  
Alle	  geschillen	  tussen	  Sealex	  Trading	  BV	  en	  bezoekers	  zullen	  worden	  voorgelegd	  aan	  de	  bevoegde	  
rechter	  in	  het	  Arrondissement	  Amsterdam.	  	  
	  
De	  Nederlandse	  versie	  van	  deze	  disclaimer	  en	  voorwaarden	  prevaleert	  boven	  vertalingen	  hiervan.	  
	  
	  
	  

	  

	   	   	  


