DISCLAIMER
Deze disclaimer is van toepassing op door JS Flyboarding geëxploiteerde website
www.jsflyboarding.com, hierna aangeduid als ‘website’.
JS Flyboarding spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en / of aan te
vullen. Het is mogelijk dat ondanks deze zorg en aandacht de inhoud onvolledig en/ of onjuist is.
Voor de juistheid en volledigheid kan JS Flyboarding niet garant staan. JS Flyboarding aanvaardt
derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de op website opgenomen informatie en geeft geen
garantie dat de informatie actueel, juist, compleet en volledig is. De gebruiker beoordeelt zelf of de
verstrekte informatie geschikt is voor zijn of haar beoogde doel. JS Flyboarding kan op elk moment
wijzigingen doorvoeren zonder voorafgaande mededeling.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. Aan de inhoud van
de website kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie voor het
maken van een keuze is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
JS Flyboarding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die
direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die
op of via www.jsflyboarding.com is verkregen.
JS Flyboarding verwijst op haar website naar informatiebronnen van derden en maakt gebruik van
(hyper) links om de gebruiker verder te helpen in de zoektocht naar de gewenste informatie. JS
Flyboarding kan niet instaan voor de juistheid en/ of volledigheid en/ of actualiteit van door derden
vermelde informatie en/ of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan,
noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of dienst die daarop worden aangeboden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten met betrekking tot alle
onderdelen van de website waaronder de opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke als
mede de rechten met betrekking tot alle publicaties van JS Flyboarding, berusten uitsluitend bij JS
Flyboarding tenzij die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te
distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van JS Flyboarding.

