Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk
dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking)
kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de
informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een
staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van
hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke
onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Duncans Auto Service site
verkregen is. Duncans Auto Service garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in
deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane
bewering.
De informatie op de site wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Onverminderd het voorgaande sluit Duncans Auto Service voor zover dit wettelijk is toegestaan alle
aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw toegang tot en uw gebruik van de site uit.
Creëren van links naar de site
Uitsluitend toestemming om links te creëren tussen een site en de homepage van Duncans Auto Service
(http://www.duncans.nl/) kan slechts verkregen worden nadat wij geïnformeerd worden, dat er voornemens
zijn een link te creëren.
Kleuren
Op deze site kunt u een indruk krijgen van de kleuren van de diverse auto's. Omdat de kleurweergave via
een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Duncans Auto Service voor een natuurgetrouwe
kleurweergave door naar ons bedrijf op de Economiestraat 20 te Sittard.
Privacy Beleid
Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals
bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de
website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.
Duncans Auto Service zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming,
tenzij Duncans Auto Service hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak
verplicht is.
Voorwaarden voor downloads van de website van Duncans Auto Service
De internetsite van Duncans Auto Service wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)-virussen, maar
afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan
helaas niet worden gegarandeerd.
U mag niet overgaan tot het verlenen van een sublicentie of tot cessie, overdracht of verkoop van de
materialen of de hierbij verleende rechten.
Toepasselijk recht en rechtsmacht
Deze site is gecreëerd en wordt geëxploiteerd in Nederland. Bij de beslechting van met deze site
verbandhoudende geschillen zal Nederlands recht worden toegepast en zal de Nederlandse rechter
exclusieve rechtsmacht hebben.
	
  

