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GEBRUIKERSVOORWAARDEN GRASFABRIEK B.V. 

 

Waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan, alsmede het gebruik 
van deze website, en op alle informatie, aanbevelingen en diensten die GrasFabriek B.V. 
(hierna kortweg: GrasFabriek) verstrekt of u toont op deze website ("Informatie") . 

 

Informatie en aansprakelijkheid 

De Informatie is uitsluitend op te vatten als zijnde gesteld in algemene bewoordingen en vormt 
geen advies. GrasFabriek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van 
informatie op de website. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid 
of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade veroorzaakt werd door opzet of schuld 
van GrasFabriek. GrasFabriek is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van 
het gebruik van elektronische communicatie, met inbegrip van schade als gevolg van het niet-
levering of een vertraging in het leveren van elektronische communicatie, van onderschepping 
of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma's die 
worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen. 

 

Gelinkte sites 

Deze website bevat links naar externe internetsites. GrasFabriek is niet aansprakelijk voor het 
gebruik of de inhoud van externe sites die verwijzen naar of vanuit deze website. Ons 
privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke 
gegevens op of via die externe sites of welke externe sites dan ook. 
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Intellectueel eigendom 

Tenzij anders aangegeven, bezit GrasFabriek alle rechten op deze website en de Informatie, 
inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Gebruikers kunnen deze website en de informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen 
persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door de informatie af te drukken of tijdelijk op te slaan. 
Gebruikers mogen geen ander gebruik maken van deze website of De Informatie zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GrasFabriek. Dit omvat de opslag of reproductie 
van deze website of delen van deze website op elke externe internetsite of het creëren van 
links, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en elke andere internetsite. 

"GrasFabriek B.V.", "GrasFabriek" en het “GF”-beeldmerk zijn geregistreerde handelsmerken 
van GrasFabriek. 

 

Ongevraagde ideeën 

Als u ongevraagde ideeën of materialen die bestaan uit teksten, afbeeldingen, geluiden, 
software, informatie of anderszins (de "Materialen") op deze website of per e-mail of 
anderszins naar GrasFabriek stuurt, mag GrasFabriek deze gebruiken, kopiëren en 
commercieel exploiteren. Materialen volledig en kosteloos en zijn niet gebonden aan enige 
verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot die Materialen. 

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in GrasFabriek te vrijwaren tegen elke actie 
of vordering tegen en enige aansprakelijkheid van GrasFabriek die voortvloeit uit het gebruik 
of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de intellectuele of andere 
eigendomsrechten van een derde partij of anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van een 
derde partij. 

 

Ongeldigheid (nietigheid, niet-toepasbaarheid, etc.) 

Als deze gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de partijen 
gebonden aan de resterende voorwaarden. De partijen zullen de ongeldige voorwaarden 
vervangen door geldige voorwaarden en zoveel mogelijk het beoogde effect van de ongeldige 
voorwaarden bereiken, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze 
gebruiksvoorwaarden. 
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Toepasselijk recht en jurisdictie 

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen 
over hun bestaan of geldigheid, zullen worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam, 
Nederland. 

 

_____ 
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