
GEBRUIKSVOORWAARDEN  
Overzicht 

Deze website wordt beheerd door PSS. Door de gehele website, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar 

PSS . PSS biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten beschikbaar zijn van deze 

site om u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en 

mededelingen hier vermeld. Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden 

met onze "Service" en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "Terms of 

Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt 

verwezen en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de 

site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of 

medewerkers van de inhoud. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat toegang tot of het gebruik 

van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te 

zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze 

overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van alle services. Indien deze Algemene 

Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene 

Voorwaarden. 

  
Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie 

Wij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op deze site is niet juist, volledig of actueel 

is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of 

worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, 

meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen 

risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben 

geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid 

om wijzigingen aan onze site te monitoren.  

  
Producten en Diensten 

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die afgebeeld zijn, zo 

nauwkeurig mogelijk gemaakt. We kunnen niet garanderen dat uw computer monitor weergave van elke kleur 

nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of 

diensten te beperken tot ieder persoon, geografische regio of jurisdictie. Alle beschrijvingen van producten of de 

prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande 

kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst 

moment te beëindigen. We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal 

gekocht of verkregen door u uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden 

gecorrigeerd.  

  



Verboden gebruik 

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te 

maken van de site of de inhoud:  

a. voor onwettige doeleinden;  

b. om anderen te werven om te presteren of deelnemen aan onwettige handelingen; 

c. aan een internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of 

plaatselijke verordeningen schenden;  

d. inbreuk te maken op of het schenden onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele 

eigendomsrechten van anderen;  

e. te treiteren, mishandeling, belediging, kwaad, belasteren, laster, in diskrediet brengen, te intimideren 

of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of 

handicap;  

f. om valse of misleidende informatie te verstrekken;  

g. te uploaden of te verzenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zal of kan 

worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de dienst of van een verwante 

website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden;  

h. te verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen;  

i. spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen;  

j. voor alle obscene of immorele doeleinden; of  

k. te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde 

website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de 

Dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen. 
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