ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
As seguintes condições aplicam-se para o sítio da internet da K.I. SAMEN. Ao visitar e consultar este
sítio aceita os termos e as condições a seguir mencionados.
Responsabilidade
Este sítio na internet é da responsabilidade da K.I. SAMEN. Desta publicação não podem ser exigidos
quaisquer direitos. Apesar do cuidado e da precisão usados na recolha desta informação pode
acontecer que esta contenha algo de incorrecto ou incompleto. A K.I. SAMEN não se considera
responsável por quaisquer danos provocados de forma directa ou indirecta que sejam consequência
do uso da informação contida neste sítio da internet. A K.I. SAMEN reserva-se ao direito de, sem
aviso prévio, poder introduzir correcções e alterações aos termos e condições da informação, nos
logotipos, imagens e fotografias. Certas ligações, os ‘hyperlinks’ (fora do domínio www.ki-samen.nl)
no nosso sítio, encaminham para sítios terceiros da internet, perante os quais a K.I. SAMEN não é
responsável.
Direitos de autor
O conteúdo deste sítio (todos os textos, imagens, som, programação e banco de dados) é
abrangido pelos direitos de autor do domínio intelectual, entre os quais os direitos de autor sobre o
banco de dados relativos à marca. O material contido neste sítio da internet só pode ser usado por
um visitante registado. De forma nenhuma, é permitido explorar, multiplicar ou negociar a
informação que se encontra neste sítio, sem permissão prévia explícita da K.I. SAMEN. Através da
opção ‘Contact’ pode contactar com a K.I. SAMEN para obter mais indicações sobre como usar essa
informação.
Utilização de E-mail
A correspondência por e-mail é processada de forma confidencial. Os dados (incluindo o nome,
endereço e número de telefone) que sejam mencionados nessa correspondência não serão cedidos
a terceiros. Mesmo assim a K.I. SAMEN não pode garantir que a correspondência e-mail nunca seja
consultada por terceiros e, de nenhuma maneira, por isso, se pode considerar responsável. Todos
os dados que nos enviar devem ser correctos e legítimos e não podem interferir com os direitos de
terceiros.
Jurisdição válida
Estes termos e condições aplicam-se de acordo com o direito holandês em vigor. Quaisquer
conflitos serão, em primeira instância, submetidos ao regime de direito em vigor tal como é
aplicado na Holanda. Nós reservamos o direito de alterar o conteúdo e o texto desta declaração
jurídica, em qualquer momento, de acordo com as nossas próprias decisões.
Todos os acordos celebrados com a nossa empresa, estão abrangidos pelas condições gerais da K.I.
SAMEN, tais como registadas na Câmara de Comércio em Venlo, e que poderemos remeter
gratuitamente a pedido.

