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Disclaimer
E-mail
De informatie in onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de (rechts)personen aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die
persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens overeenkomst of wet- en regelgeving. Indien een ander dan
geadresseerde een e-mail bericht ontvangt of op andere wijze in handen krijgt is men niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar
maken of vermenigvuldigen hiervan. Men wordt dan verzocht Alec International hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te
vernietigen. Alec International staat verder niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mail bericht, noch voor tijdige
ontvangst daarvan, noch voor de afwezigheid van virussen.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Brabant te Eindhoven (Nederland) onder nummer 17250073. Kopieën van onze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij ons op
kantoor en kopieën daarvan zullen op uw eerste verzoek kosteloos aan u worden toegestuurd. Voorts kunnen onze algemene voorwaarden
kosteloos worden gedownload van onze website: www.alec-intl.com. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele
wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele
wederpartij hebben aanvaard.

Website
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alec International aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of
onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites
waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een
andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons
in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
(tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alec International behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden inhoud op deze
website (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk
gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Alec International, over te
nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15
Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Privacy verklaring
De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen voor het beoogd doel worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.
Daarnaast gebruikt Alec International de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat
melden per e-mail, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel
van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens
zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw
internet browser uit te zetten.
Neem met ons contact op
Wanneer u vragen hebt over de privacy of het gebruik van deze site, neem dan contact op met info@alec-intl.com
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