Algemene voorwaarden gebruik website
Dit zijn de voorwaarden van Eau B.V. voor het gebruik van de Website
www.springboard-methodology. De Website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en
bekijken door gebruikers. Toegang tot en gebruik van onze website is onderworpen aan
de volgende modaliteiten en voorwaarden.

1. Rechten en beperkingen
1.1
Door toegang tot en het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker deze
voorwaarden en bepalingen vormt van de gebruiker aanvaarding van deze
voorwaarden die van kracht zullen zijn met ingang van het moment dat de gebruiker
voor het eerst de Website opent.
1.2
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, van de inhoud van de Website komen
Eau B.V. toe.
1.3
Gebruikers kunnen weergegeven materiaal downloaden voor persoonlijk gebruik
onder de voorwaarde dat elke gebruiker dat doet onder behoudt van alle
eigendomsrechtvermeldingen (auteursrecht, merkrecht of anders) zoals vermeld op de
Website.
1.4
Het is gebruikers uitdrukkelijk niet toegestaan op de Website weergegeven
materiaal af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te publiceren, te
verzenden, weer te geven, te wijzigen of her te gebruiken voor enig ander doel dan
persoonlijk gebruik.
1.5
De merken, logo's, namen en afbeeldingen weergegeven op de Website zijn al
dan niet geregistreerde merkenrechten die Eau B.V. toekomen. Niets op deze Website
kan worden gezien als toekenning, licentie of recht op het gebruik van enig op de deze
Website voorkomend merkrecht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Eau B.V. of andere derde die eigenaar is van het desbetreffende merk.

2. Disclaimer
2.1
De inhoud, namen, tekst en afbeeldingen en dergelijke op deze Website zijn n de
staat waarin het verkeert ('as is').
2.2
Hoewel redelijke zorg is betracht bij de totstandkoming van deze website om
ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, worden er - noch
expliciet noch impliciet - garanties gegeven omtrent de juistheid, volledigheid, de
kwaliteit, de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.
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2.3
Voor zover toegestaan door wet- en regelgeving wordt geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard uit hoofde van welke titel dan ook voor welke soort schade
dan ook als gevolg van de toegang tot en gebruik deze Website en alle daarop
voorkomende gegevens en informatie.
2.4
Links (koppelingen) op de Website naar websites van derden kunnen leiden naar
websites die niet onder controle staan van Eau B.V.; Eau B.V. sluit iedere
verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige gekoppelde website uitdrukkelijk uit.
Links naar andere websites worden uitsluitend verstrekt aan gebruikers voor het gemak
van de gebruiker. Een link op de Website impliceert geen enkele goedkeuring door Eau
B.V. van de betreffende website en Eau B.V. aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke gelinkte websites.
Gebruik van de Website en gebruik van links op de Website zijn geheel voor eigen risico
van de gebruiker.

3. Koppelingen
Gebruikers mogen geen koppelingen van wat voor soort dan ook instellen naar hun
eigen website (zoals hypertext, deep-linking, framing, tagging of anderszins) zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Eau B.V., welke toestemming Eau B.V. naar
eigen goeddunken en zonder een reden, kan verlenen of weigeren.

4. Herziening van de voorwaarden
4.1
Eau B.V. kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen zonder
kennisgeving aan gebruikers door het online doorvoeren van wijzigingen. Gebruikers zijn
verantwoordelijk voor het lezen van alle online geplaatste informatie. Het voortgezette
gebruik van deze Website nadat wijzigingen zijn doorgevoerd vormt de stilzwijgende
aanvaarding door gebruiker van de gewijzigde voorwaarden.
4.2
Toestemming tot gebruik van de Website kan door Eau B.V. automatisch worden
beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruiker, als naar mening van Eau
B.V. de gebruiker niet voldoet aan (een van) deze algemene voorwaarden. Direct na
beëindiging moet de gebruiker alle materialen direct of indirect gekopieerd van de
Website vernietigen.

5. Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse recht. Indien
enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden
onuitvoerbaar is, dan vervalt die betreffende bepaling en doet dit verder geen afbreuk
aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
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