Gebruiksvoorwaarden website
Leest u deze Gebruikersvoorwaarden goed door alvorens u gebruikmaakt van de website. Hierin worden
de voorwaarden besproken voor het gebruik van onze website.

Algemeen
Deze website, met uitsluiting van eventuele exerne links wordt beheerd door ons, Vitosha ITC EOOD een
bedrijf dat is gevestigd in Bulgarije en valt onder de wet- en regelgeving van dat land. Deze website richt
zich op bezoekers die zijn gevestigd in Nederland en België. Door onze website te bezoeken gaat u
akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wilt gaan,
verzoeken wij u deze website niet te bezoeken en het gebruik onmiddellijk te staken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle auteursrechten op alle teksten, merkrechten,
afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn en blijven eigendom van DHP, en
eventueel aan haar gelieerde bedrijven.
U bent bevoegd gedeelte(s) van de website uit te printen of te downloaden en vervolgens te delen met
andere personen mits dat gebeurt voor informatieve doeleinden en u de volgende 'copyrightvermelding' daarbij zet: Copyright Vitosha ITC EOOD. Alle rechten voorbehouden.
Het is verboden om zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
bovengenoemde voor commerciële doeleinden te gebruiken en de hele website of gedeelten ervan op
te nemen in enig ander werk, inclusief maar niet beperkt tot: websites, blogs en papieren documenten.

Inhoud
De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld, maar wordt alleen aangeboden voor
informatieve doeleinden. Vitosha ITC geeft niet de garantie dat de inhoud van onze website correct,
actueel en volledig is of vrij zal zijn van fouten/vergissingen en/of dat de website ononderbroken zal

werken. De verwijzing naar producten en/of diensten op de website betekent niet wij een aanbod doen
voor de verkoop of levering van zulke producten en/of diensten.
Vitosha ITC EOOD, inclusief gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, sluit iedere
aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor welke schade dan ook, direct, indirect of op enige wijze ontstaan
en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website.
In de volgende situaties zal Vitosha ITC nimmer aansprakelijk zijn voor bovengenoemde schade:
handelingen die u verricht ingegeven of geïnspireeerd door op informatie op onze website, de
onbereikbaarheid van onze website en dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet
geheel actueel is.

Gelinkte websites of materiaal
De website kan verwijzingen hebben naar andere websites of verwijzen naar inhoud met een specifiek
aspect. Dit betekent echter niet dat DHP verbonden is aan de bedrijven achter deze websites. Wij
nemen nooit de verantwoordelijk voor deze websites en de informatie die daarop is gepubliceerd.

Informatie die u verstrekt
Indien u ons informatie of materialen doet toekomen, gaat u akkoord met dat wij hiervan gebruik
mogen maken. U garandeert dat dergelijke informatie of materialen geen inbreuk maken op de
intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Indien u via onze website bepaalde gegevens invult en opstuurt aan ons, zoals persoonsgegevens (naam
en e-mailadres), is onze privacy voorwaarden onverkort van toepassing. Wij raden alle bezoekers aan
deze privacy voorwaarden goed door te nemen voordat u gegevens verstrekt aan ons.

Wijzingen en Correcties

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigingen
en correcties aan te brengen op deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan
regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Toepasselijk Recht
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Rotterdam.

Contact
Indien er vragen of klachten zijn over de website neemt u dan contact met ons op via het
contactformulier

