UW PRIVACY & DISCLAIMER
Voorwaarden van de disclaimer:
Bij het betreden van de Helder events website erkent u en gaat u akkoord met de volgende
algemene voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, kunt u deze site niet
gebruiken. De wettelijke informatie is geldig op alle pagina’s van de Helder events website, tenzij
expliciet anders op enig bepaalde pagina vermeld.
Bezoeken is op uw eigen risico:
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat het gebruik voor uw eigen risico is en
dat geen van de partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website
geen van allen aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, uit de inhoud voortvloeiende,
indirecte of strafrechtelijke schade of enig verlies, kosten van wat voor soort dan ook (inclusief
wettelijke leges, tarieven van experts of andere uitbetalingen) die een direct of indirect gevolg is van
uw toegang tot, gebruik van, of bekijken van de site, of het downloaden van enig materiaal, tekst,
gegevens, plaatjes, videobeelden of geluid van de site, inclusief maar niet beperkt tot schade aan uw
computer door virussen, bugs, menselijk handelen of het nalaten daarvan, of andere eigendommen
zoals telefoonlijnen, hardware, software of programmafouten, of enig andere fouten, defecten of
vertragingen die op uw computer of andere eigendommen terechtkomen als resultaat hiervan.
Geen garantie op de inhoud, informatie en materialen:
Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op deze site zijn
gebaseerd op bijgewerkte informatie en hoewel www.helderevents.nl zijn best doet te garanderen dat
al het materiaal op de site correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en geeft
Helder events geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid. Alle inhoud, informatie en
materiaal op de site wordt u aangeboden “zoals het is”, zonder wat voor garantie dan ook, zowel
uitgesproken als impliciet, waaronder maar niet beperkt tot de impliciete garanties van
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-rechten.
Alle copyrights zijn eigendom van Helder events:
Helder events is de eigenaar van het copyright op deze site en niets van deze site, inclusief maar niet
beperkt tot de tekst, plaatjes, geluid of videobeelden mag worden gebruikt op geen enkele manier, of
voor wat voor doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helder
events, behalve zoals hierin aangegeven.
De naam en logo’s zijn eigendom van Helderevents.nl:
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat elke naam, logo of handelsmerk op deze
site eigendom is van Helderevents.nl en mag niet worden gebruikt door u zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Helder events zal zijn intellectuele eigendomsrechten afdwingen tot de
volledige reikwijdte van de wet. Geluid, grafieken, stroomschema's, tekst, video, informatie of plaatjes
van plaatsen of mensen zijn of het eigendom van Helder events of worden op deze site met
toestemming gebruikt. Uw gebruik van enige van deze materialen is verboden, tenzij specifiek bepaald
voor de site. Enig onbevoegd gebruik van deze materialen kan u onderwerpen aan boetes of schade,
inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot de schending van handelsmerken, copyrights,
privacy en publicatierechten.
Geen vertrouwelijkheid, gebruik van informatie:
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat elke communicatie of materiaal dat u via
deze site verzendt, op elke manier of voor wat voor reden dan ook, niet als vertrouwelijk of eigendom
zal worden behandeld. Bovendien erkent u en gaat u akkoord dat enig idee, concept, techniek,
procedure, methode, systeem, ontwerp, plan, stroomschema of ander materiaal dat u via deze site
verzendt, door Helder events overal en altijd en om wat voor reden dan ook gebruikt mag worden.

Herziening van deze pagina:
Helder events behoudt zich het recht voor deze wettelijke informatie te allen tijde om wat voor reden
dan ook te herzien, en behoudt zich het recht voor te alle tijde wijzigingen aan te brengen zonder
mededeling of verplichting aan enige informatie op deze site. Bij het bezoeken van deze site erkent u
en gaat u akkoord dat u gebonden bent door elk van deze herzieningen. We raden u aan deze pagina
van de site regelmatig te bezoeken om deze algemene voorwaarden te bekijken.
Geldende wet:
Bij het bezoeken van deze site erkent u en gaat u akkoord dat deze site werd opgericht en beoordeeld
volgens de wetten van Nederland. Indien u de site vanuit een ander land gebruikt, bent u
verantwoordelijk voor het naleven van elk en alle geldende lokale wetten. Helder events verklaart niet
dat het materiaal op deze site geschikt is voor gebruik in andere landen buiten Nederland.
Uw privacy:
Indien u ervoor kiest persoonlijke informatie die we nodig hebben via Internet te verstrekken, kunt u
vertrouwen op het volgende beleid: We houden de domeinen waarvandaan u ons bezoekt, bij. We
analyseren deze gegevens voor trends en statistieken. Daarentegen maakt dit het voor ons mogelijk u
van nuttige informatie te voorzien. Uw e-mailadres zal niet door Helderevents.nl buiten de
Helderevents.nl website voor marketingdoeleinden worden gebruikt zonder uw toestemming.
Communicatie per e-mail is alleen toegankelijk voor de aangewezen ontvangers bij Helderevents.nl
waaronder personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het systeem.

