
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (disclaimer) 

 

Deze gebruikvoorwaarden zijn van toepassing op de website en de webwinkel van Gripping & Handling Solutions B.V.   

(www.g-hsolutions.com, hierna te noemen website en eventuele andere websites beheert door Gripping & Handling Solutions 

B.V.) en alle daarin aan te treffen informatie. 

 

AANVAARDING 

 

 Door het bezoeken en gebruiken van de website aanvaard de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en verbind zich ertoe zich 

aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Voor levering van goederen besteld via de website zijn onze algemene 

leveringsvoorwaarden van toepassing. Gripping & Handling Solutions B.V. behoud zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden 

website, zonder reden en melding vooraf, te wijzigen. 

 

JUISTHEID INFORMATIE 

De informatie op de website is bedoeld als informatie voor onze klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. We zullen 

ons uiterste best doen de inhoud van onze website zo foutloos en zo actueel mogelijk te houden, toch kan het gebeuren dat er 

fouten of onjuistheden op een webpagina staan. Deze website bevat ook informatie van derden dan wel links naar websites van 

derden. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Gripping & Handling Solutions B.V. en kunnen andere 

gebruiksvoorwaarden aan u opleggen. We kunnen dan ook geen garantie geven op de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid 

en kwaliteit van alle informatie in de website. Ondanks de technische inspanningen kunnen we niet garanderen dat de website 

altijd en zonder storingen kan worden geraadpleegd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en we zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade voortvloeiend uit onjuistheden op, of slecht functioneren van de website. Gripping & Handling Solutions B.V. 

behoudt zich het recht voor de website of delen ervan op ieder moment en iedere wijze, zonder voorafgaande informatie, te 

wijzigen. 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 

 Informatie zoals door Gripping & Handling Solutions B.V. aangeboden op haar website is voor uw persoonlijk gebruik en kan 

alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt in publicaties van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van onze 

website of van delen ervan, zoals unieke vormgeving´s elementen (prijsmatrices), kan een inbreuk zijn op de intellectuele 

eigendomsrechten en patentaanspraken van Gripping & Handling Solutions B.V.. Alle in de website voorkomende namen en 

merken zijn beschermd. De bezoeker erkent de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de website en zal 

deze niet schenden. 

 

ONGEAUTORISEERDE AANPASSINGEN 

Het is de bezoeker niet toegestaan op enige wijze veranderingen aan de website dan wel haar informatie, dan wel aan de 

werkwijze ervan te maken. (specifiek, dan wel met virussen) Bewuste, niet door Gripping & Handling Solutions B.V. 

geautoriseerde, aanpassingen van buitenaf zullen tot rechtsvervolging leiden. 

 

VIRUSGEVAAR 

Gripping & Handling Solutions B.V.  verplicht zich de website virusvrij te houden, maar kan dit echter niet garanderen en 

aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor een eventuele virusverspreiding via haar website. De bezoeker verplicht zich 

ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van het uploaden dan wel downloaden van virussen op dan wel 

van de website van Gripping & Handling Solutions B.V. 

 

 

 



GEVOLGSCHADE 

Gripping & Handling Solutions B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade ontstaan door het niet aankomen van 

elektronische berichtgeving zoals weborders of E-mails. 

 

BEVEILIGING 

De bezoeker kan inloggen middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. Bezoeker verplicht zich ertoe deze alleen 

persoonlijk te gebruiken en niet aan derden bekend te maken. Bezoeker verplicht zich mee te werken aan het voorkomen van 

onbevoegde toegang. De rechten en mogelijkheden verbonden aan een gebruikersnaam en een wachtwoord zijn gekoppeld 

aan de bezoeker persoonlijk en zijn werkgever en vervallen direct indien de bezoeker een andere functie accepteert buiten dit 

bedrijf dan wel op andere wijze niet langer gerechtigd is inkopen voor zijn werkgever te maken. Misbruik van gebruikersnaam en 

wachtwoord en gemaakte schade hieruit voortvloeiend zullen op de bezoeker persoonlijk worden verhaald. 

 

PRODUCTKEUZES 

Foutieve toepassingen van producten door technische keuzes gemaakt door de website bezoeker zonder ons advies, zijn 

geheel voor rekening van de gebruiker en vallen buiten de normale productgaranties. (vraag dus tijdig advies) 

 

LEVERTIJDEN 

Genoemde levertijden op de website zijn indicatief en nooit bindend. 

 

 

TOEGANG TOT WEBSITE 

Gripping & Handling Solutions B.V.  heeft het recht om bezoekers toegang tot de website en of aanverwante diensten te 

ontzeggen en op de ontzegging controle uit te oefenen. Bezoekers worden hierover met een motivatie schriftelijk geïnformeerd. 

 

GESCHILLEN 

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slecht door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of 

verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en 

haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter 

binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 

 




