Website user terms and conditions
Algemeen
Deze website user terms and conditions (“Terms of Use”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en al het
gebruik van deze website (www.plugwise.com) van Plugwise BV ("Plugwise"), gevestigd aan de Wattstraat 56,
2171 TR, Sassenheim, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website worden
aangeboden.
Wanneer u deze website bezoekt of gebruik maakt van de informatie die wordt aangeboden op of via deze website accepteert u de toepasselijkheid van deze Terms of Use. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van een specifiek product of dienst en deze Terms of Use zijn de algemene voorwaarden
van dat specifieke product of dienst van toepassing.
Gebruik van deze website
De informatie die wordt aangeboden op of via deze website dient niet te worden gebruikt ter vervanging van
enige vorm van advies. Beslissingen die zijn gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Plugwise ernaar streeft informatie te verschaffen die nauwkeurig, volledig en up-to-date is en afkomstig
van bronnen die betrouwbaar kunnen worden geacht, kan Plugwise er niet op enigerlei wijze voor instaan dat
deze informatie daadwerkelijk juist, volledig en up-to-date is. Plugwise bestuurt en beheert deze website vanuit
Nederland en kan niet ervoor instaan dat de aangeboden informatie op of via deze website ook bruikbaar en
beschikbaar is vanuit andere locaties. Wanneer u deze website bezoekt vanuit een andere locatie dient u zich te
houden aan het toepasselijke locale recht. Plugwise staat er niet voor in dat deze website zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een wijze die het gebruik
van andere internetgebruikers of het functioneren van deze website in gevaar brengt en/of de op of via deze
website aangeboden informatie of de onderliggende software aantast.
Informatie van derden, producten en diensten
Waar door Plugwise hyperlinks naar websites van derden zijn aangebracht, impliceert dit niet dat Plugwise deze
links of de aangeboden producten of diensten op of via deze websites onderschrijft. Het gebruik van deze links
is op eigen risico en Plugwise accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het
gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Plugwise heeft de inhoud van deze website niet gecontroleerd
op waarheid, redelijkheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Plugwise is niet aansprakelijk voor de inhoud en het
functioneren van deze externe websites. Plugwise is ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of
diensten die worden aangeboden via deze websites.
Intellectueel Eigendom
Uitsluitend bij Plugwise of haar licentiegevers berusten alle rechten (met inbegrip van auteursrecht, merkrecht,
octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) op deze website en op alle informatie die op of via deze
website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, graphics en logo's). Het is niet toegestaan informatie van
deze website in welke vorm dan ook te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te distribueren of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plugwise of haar licentiegevers. U mag de informatie op
deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik. Het aanbrengen van links naar deze website
is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plugwise.

Online communicatie
E-mailberichten die u naar Plugwise zendt kunnen mogelijk niet beveiligd zijn. Plugwise raadt u aan dat u geen
vertrouwelijke informatie per e-mail aan Plugwise zendt. Kiest u ervoor een bericht per e-mail aan Plugwise te
zenden, dan accepteert u daarmee het risico dat u bericht onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden door
een derde.
Ongevraagd ingestuurde ideeën
Indien u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie of anderszins (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan
Plugwise via e-mail of anderszins, zal Plugwise gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of
commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn
en zonder dat Plugwise gehouden zal zijn de betreffende materialen geheim te houden.
U vrijwaart hierbij Plugwise terzake van alle schade en kosten die Plugwise lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de betreffende materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Noch Plugwise, noch agenten of andere door Plugwise ingeschakelde derden zullen aansprakelijk zijn voor enige schade in welke vorm dan ook (ook niet als Plugwise hierop gewezen is), met inbegrip van maar niet beperkt
tot enige schade als gevolg van:
●
●
●
●
●
●
●
●

ieder defect, virus, of andere vorm van defect van apparatuur of software als gevolg van toegang tot of
gebruik van deze website;
de aangeboden informatie op of via deze website;
de onderschepping, manipulatie of misbruik van informatie doorgezonden door Plugwise of door u;
het functioneren of niet-functioneren van deze website;
misbruik van deze website;
verlies van gegevens;
downloaden of gebruik van software ter beschikking gesteld door deze website;
aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid heeft ook betrekking op de bestuurders en werknemers van Plugwise, tenzij
de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Plugwise.
Plugwise sluit alle garanties uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties ten aanzien van voorwaarden,
kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik en het vrij zijn van enige inbreuk of recht
van derden.
Nietigheid
Is of worden deze Terms of Use gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Terms of Use, zoveel mogelijk overeenstemmen
met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht
Deze website en deze Terms of Use zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen in verband met
deze Terms of Use zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Wijzigingen
Plugwise behoudt zich het recht voor te allen tijde de informatie die wordt aangeboden op of via deze website
eenzijdig te wijzigen, met inbegrip van de bepalingen van deze Terms of Use. Het is aan te raden de informatie
die wordt aangeboden op of via deze website, waaronder de bepalingen van deze Terms of Use, geregeld te
controleren op wijzigingen.
Deze Terms of Use zijn laatst gewijzigd op 26 januari 2009.
Copyright 2009 Plugwise BV

