Intro
Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn,
wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan
BIS gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde entiteiten (gezamenlijk de “site” genoemd). BIS biedt
deze site, inclusief alle informatie, programma's en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u,
de gebruiker aan, mits u alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen accepteert die op deze
site worden vermeld. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN; GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS U DAARMEE NIET AKKOORD
GAAT.
BIS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk willekeurig moment delen van deze
gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Het is uw
verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.
Wanneer u deze site blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de
wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zo lang u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, kent
BIS u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht tot toegang en gebruik van de
site toe.
Geen verplichting
BIS is niet verantwoordelijk als informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld, onjuist,
onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend ten behoeve van algemene
informatie aangeboden en dient niet te worden gezien of gebruikt als enige basis voor besluitvorming
zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen.
Vertrouwen op het materiaal van deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische
informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter
referentie aangeboden. BIS behoudt zich het recht voor de inhoud van de site op elk moment te
wijzigen, maar heeft geen verplichting om informatie op de site bij te werken. U gaat ermee akkoord
dat het uw verantwoordelijkheid is om de site op wijzigingen te controleren.
Gebruik van de site
Alle inhoud op deze site, inclusief zonder beperking documenten, tekst, ontwerpen, afbeeldingen,
logo's, pictogrammen, beelden, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de
selectie en indeling daarvan (de “inhoud”) is het exclusieve eigendom van en in het bezit van BIS, zijn
licentiegevers of zijn inhoudverstrekkers en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en
andere geldende wetgeving. U mag het materiaal op de site raadplegen, kopiëren, downloaden en
afdrukken voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, mits u geen auteursrechten,
handelsmerken of andere kennisgevingen wijzigt of verwijdert met betrekking tot eigendomsrechten
die voorkomen in het materiaal dat u raadpleegt, kopieert, downloadt of afdrukt. Ander gebruik van de
inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging, distributie, transmissie, prestaties,
uitzending, publicatie, uploads, licentiëring, decompilatie, overdracht of verkoop van, of het maken van
afgeleide werken van materiaal, informatie, software, producten of diensten die van de site zijn
verkregen, of het gebruik van de site voor doelen die tegenstrijdig zijn aan de belangen van BIS, is
uitdrukkelijk verboden. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op
de site worden weergegeven, aangezien de site van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. BIS behoudt
zich het recht voor registratie van personen voor deze site te weigeren of te annuleren, personen van
deze site te verwijderen of personen te belemmeren deze site te gebruiken om welke reden dan ook.
BIS of zijn licentiegevers of inhoudverstrekkers behouden de volledige rechten op het materiaal dat op
de site wordt aangeboden, inclusief alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, en bieden u dit
materiaal aan onder een licentie die, uitsluitend naar inzicht van BIS, op elk moment herroepbaar is.
BIS garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen op deze site geen inbreuk maakt op
rechten van derden die niet gelieerd zijn aan BIS.
U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

handmatige processen gebruiken om delen van deze site of inhoud te raadplegen, verkrijgen,
kopiëren of controleren of op welke wijze dan ook de navigatiestructuur of presentatie van de site of
inhoud te reproduceren of te omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of te
proberen te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk via de site ter beschikking is gesteld. U mag
niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot delen of functionaliteit van de site, of andere
systemen of netwerken die aan de site zijn gekoppeld of tot een BIS-server of tot services die op of via
de site worden aangeboden, via hacken, 'mining' van wachtwoorden of andere onwettige methoden.
U mag de kwetsbaarheid van de site of netwerken die met de site zijn verbonden, niet onderzoeken,
scannen of testen en geen inbreuk maken op de beveiligings- of verificatiemaatregelen op de site of
netwerken die met de site zijn verbonden. U mag geen omgekeerde zoekacties uitvoeren, informatie
over andere gebruikers of bezoekers aan de site, of klanten van BIS, inclusief BIS-accounts waarvan
u geen eigenaar bent, naar de bron traceren of proberen te traceren, of de site of diensten of
informatie, beschikbaar gesteld of aangeboden door of via de site exploiteren, op een wijze die als
doel heeft het bekendmaken van informatie, inclusief maar niet beperkt tot andere persoonlijke
identificatie of informatie dan die van uzelf, zoals geboden door de site. U gaat ermee akkoord dat u
geen handelingen zult verrichten die tot een onredelijke of onevenredig grote belasting leiden van de
infrastructuur van de site of de systemen of netwerken van BIS, of systemen of netwerken die met de
site of BIS zijn verbonden. U gaat ermee akkoord geen apparaten, software of routines te gebruiken
om de juiste werking van de site of eventuele transacties die op de site worden uitgevoerd of het
gebruik van de site door anderen te belemmeren of te proberen te belemmeren. U mag geen koppen
maken of identificatiecodes op andere wijze manipuleren om de herkomst van naar BIS verzonden
berichten of gegevens op of via de site of diensten die op of via de site worden aangeboden, te
verbergen. U mag zich niet voordoen als (vertegenwoordiger van) iemand anders of een andere
persoon of entiteit personifiëren.
U mag de site en de inhoud van de site niet gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die
volgens deze gebruiksvoorwaarden niet zijn toegestaan, of het uitvoeren van onwettige activiteiten of
andere activiteiten uitlokken die inbreuk maken op de rechten van BIS of anderen.
U mag geen contactgegevens op de site voor onwettige doeleinden gebruiken, ook niet voor
marketing. U mag geen hardware of software gebruiken die is bedoeld om de juiste werking van de
site te schaden of te belemmeren, of heimelijk systemen, gegevens of persoonlijke gegevens van de
site onderscheppen. U gaat ermee akkoord de werking van de site op geen enkele manier te
onderbreken of proberen te onderbreken. BIS behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om op elk
moment zonder kennisgeving uw toegang tot of gebruik van de site te beperken of te beëindigen.
Beëindiging van uw toegang of gebruik zal andere rechten of vergoedingen waarop BIS rechtens of in
billijkheid recht heeft, niet teniet doen of beïnvloeden.
Handelsmerken
Handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze site worden weergegeven, zijn geregistreerde
en ongeregistreerde handelsmerken van BIS, zijn dochterondernemingen, aan BIS gelieerde
ondernemingen, licentiegevers of inhoudverstrekkers of andere derden. Al deze handelsmerken,
logo's en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Niets op deze site
dient te worden opgevat als het via implicatie, belet of anderszins toekennen van een licentie of recht
op het gebruik van handelsmerken, logo's of servicemerken die op de site worden weergegeven
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, behoudens anderszins
beschreven in dit document. BIS behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en met
betrekking tot de site en de inhoud ervan worden toegekend.
Door de gebruiker verstrekt materiaal
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u eventueel via de site indient, inclusief
de wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht van dergelijk

materiaal. U mag via deze site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die (i)
vertrouwelijk, gepatenteerd, onjuist, frauduleus, kwaadsprekend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, grof,
onwettig of anderszins aanstootgevend is, inbreuk maakt op privacy of publiciteitsrechten of inbreuk
maakt op intellectuele-eigensdomsrechten; (ii) een misdaad kan zijn of aanmoedigen, de rechten
schendt van partijen of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of wetten overtreedt; of (iii)
softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van spam kan
bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere valse identificatiegegevens gebruiken, zich
voordoen als andere personen of entiteiten of anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst
van inhoud. U mag geen commerciële inhoud naar de site uploaden.
Als u materiaal indient, en tenzij we anders aanduiden, kent u BIS en aan BIS gelieerde
ondernemingen een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, permanent, onherroepelijk en volledig in
onderlicentie te geven recht toe om dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te
passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en weer te geven en er afgeleide werken van te
maken over de hele wereld in welke mediavorm dan ook. Verder gaat u ermee akkoord dat BIS vrij is
ideeën, concepten of kennis te gebruiken die u of personen die namens u optreden aan BIS
verstrekken. U kent aan BIS en aan BIS gelieerde ondernemingen het recht toe de naam te gebruiken
die u in verband met dit materiaal indient, mochten deze partijen daarvoor kiezen. Alle persoonlijke
gegevens die via deze site worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het online
privacybeleid van de site. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent of anderszins het beheer hebt
over alle rechten op de inhoud die u publiceert; dat de inhoud nauwkeurig is; dat het gebruik van de
inhoud die u verstrekt, geen bepalingen in dit document overtreedt en geen personen of entiteiten
schaadt; en dat u BIS vrijwaart van alle claims die het gevolg kunnen zijn van de inhoud die u
verstrekt.
BIS staat onder geen enkele verplichting materiaal dat beschikbaar is op deze site te publiceren, door
te sturen, te verzenden, te distribueren of anderszins beschikbaar te stellen, inclusief materiaal dat u
aan ons verstrekt, en BIS heeft zodoende een absoluut recht om materiaal op elk moment naar eigen
inzicht van de site te verwijderen.
Koppelingen naar sites van derden
Deze site kan koppelingen naar andere websites bevatten. Sommige van deze sites worden
geëxploiteerd door BIS of aan BIS gelieerde ondernemingen en andere worden door derden
geëxploiteerd. Deze koppelingen worden als een service en als een extra toegangsroute naar de
informatie op deze sites aan u aangeboden. BIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze of
andere websites of voor producten of diensten die mogelijk via deze of andere websites worden
aangeboden. Koppelingen van deze site naar andere websites betekenen niet dat BIS die websites
goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. Er kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn op
uw gebruik van gekoppelde websites. BIS is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of andere
verplichtingen als gevolg van het gebruik van gekoppelde websites door u.
Garanties/beperking van aansprakelijkheid
U GEBRUIKT DEZE SITE UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO. DEZE SITE WORDT 'AS IS'
AANGEBODEN EN DE BESCHIKBAARHEID WORDT NIET GEGARANDEERD. BIS BEHOUDT
ZICH HET RECHT VOOR OP ELK MOMENT UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIONALITEIT
OF ONDERDELEN ERVAN TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. BIS WIJST UITDRUKKELIJK
ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID
EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIALEN OP DE SITE
GEEN INBREUK MAKEN, EVENALS GARANTIES DIE WORDEN GEÏMPLICEERD OP BASIS VAN
EEN PRESTATIE- OF HANDELSWIJZE; DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF
FOUTLOOS ZAL VERLOPEN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE
DE SITE BESCHIKBAAR STELT VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN; OF DAT INFORMATIE OP DE

SITE VOLLEDIG, NAUWKEURIG OF ACTUEEL IS. ALS U MATERIALEN VAN DEZE SITE
DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN INZICHT EN VOOR EIGEN RISICO. U BENT
UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF
GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.
GEEN ADVIES OF INFORMATIE, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK DOOR U
VAN BIS OF VIA OF VAN DE SITE IS VERKREGEN, ZAL ENIGE VORM VAN GARANTIE VAN
WELKE AARD DAN OOK INHOUDEN. BIS GEEFT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN
VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE
WAT BETREFT DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID,
TOEPASBAARHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. IN BEPAALDE
JURISDICTIES IS HET WETTELIJK MOGELIJK NIET TOEGESTAAN GARANTIES UIT TE
SLUITEN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID
NEEMT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE
INFORMATIE DIE U TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE VERZENDT OF ONTVANGT
ONBEVEILIGD KAN ZIJN EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT
EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE VOOR UW EIGEN RISICO IS EN
DAT DE SITE GRATIS AAN U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. OOK ERKENT U EN GAAT
U ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN,
NOCH BIS NOCH AAN BIS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF
INHOUDVERSTREKKERS VAN DERDEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE OF INDIRECTE
SCHADE, STRAFRECHTELIJKE SCHADE, MORELE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE,
BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF OP
ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD AAN DE SITE, OF EEN ANDERE SITE WAARTOE U
TOEGANG HEBT VIA EEN KOPPELING VANAF DEZE SITE, OF ALS GEVOLG VAN EVENTUELE
HANDELINGEN DIE BIS AL DAN NIET VERRICHT ALS GEVOLG VAN BERICHTEN DIE U NAAR
BIS STUURT, OF DE VERTRAGING IN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, OF
VOOR INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE GEADVERTEERD WORDEN OP OF
VERKREGEN WORDEN VIA DE SITE, VERWIJDERING OF HET WISSEN VAN MATERIALEN DIE
ZIJN INGEDIEND OF GEPUBLICEERD OP DE SITE, OF ANDERSZINS ONTSTAAN UIT HET
GEBRUIK VAN DE SITE, ONGEACHT OF DIT GEBEURT OP BASIS VAN EEN CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DADEN, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS BIS,
AAN BIS GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS VAN BIS OP DE HOOGTE ZIJN
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING VAN
AANSPRAKELIJKHEID GELDT ZONDER BEPERKINGEN VOOR ALLE SCHADE OF LETSEL DIE
ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET NIET PRESTEREN, FOUTEN, OMISSIES,
ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING, DEFECTEN, VERTRAGING IN DE WERKING OF
VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, BESCHADIGDE BESTANDEN, UITVAL VAN
COMMUNICATIELIJNEN, NETWERKEN OF SYSTEMEN, UW WINSTDERVING, OF DIEFSTAL,
VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, VERANDERING VAN, VERLIES OF GEBRUIK
VAN DOSSIERS OF GEGEVENS OF ANDERE MATERIËLE OF IMMATERIËLE VERLIEZEN. U
ERKENT SPECIFIEK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH BIS NOCH ZIJN LEVERANCIERS
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN
GEBRUIKERS VAN DE SITE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR DE
BOVENSTAANDE CLAIMS OF GESCHILLEN MET BIS IS HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN
DE SITE. U EN BIS KOMEN OVEREEN DAT ALLE JURIDISCHE PROCEDURES ALS GEVOLG
VAN OF GERELATEERD AAN DE SITE, BINNEN EEN (1) JAAR VAN START MOETEN GAAN
NADAT DE JURIDISCHE PROCEDURE WORDT AANGESPANNEN, ANDERS IS DE JURIDISCHE
PROCEDURE PERMANENT GEBLOKKEERD.
Vrijwaring
U gaat ermee akkoord BIS en aan BIS gelieerde ondernemingen en hun beambten, directeuren,

werknemers, contractanten, vertegenwoordigers, licentiegevers, dienstenverstrekkers,
onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, verdedigen en niet aansprakelijk te stellen voor alle
verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten en
juridische kosten, die ontstaan en resulteren uit uw gebruik van de site en eventuele inbreuk op deze
gebruiksvoorwaarden. Als u een technische verstoring veroorzaakt van de site of de systemen die de
site naar u of anderen versturen, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen,
aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten en juridische
kosten als gevolg van die verstoring. BIS behoudt zich het recht voor om voor eigen rekening de
exclusieve verdediging en het beheer op zich te nemen van alle zaken waarop anders vrijwaring door
u van toepassing zou zijn en in een dergelijk geval gaat u akkoord met samenwerking met BIS in de
verdediging van een dergelijke zaak.
Jurisdictie
De wetten van de staat Connecticut, Verenigde Staten, zijn van toepassing op deze
gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site, en uw onherroepelijke toestemming met betrekking
tot de jurisdictie van de gerechtshoven gevestigd in de staat Connecticut voor juridische procedures
die ontstaan zijn uit of gerelateerd zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. BIS erkent dat het voor u
mogelijk is toegang tot deze site te krijgen vanuit elke jurisdictie ter wereld, maar geen praktische
mogelijkheid heeft om deze toegang te voorkomen. Deze site is ontworpen om te voldoen aan de
wetten van de staat Connecticut en de Verenigde Staten. Als materiaal op deze site, of uw gebruik
van de site, ingaat tegen de wetten van de locatie waar u zich bevindt, wanneer u toegang hebt tot de
site, is de site niet voor u bedoeld en raden we u aan de site niet te gebruiken. U bent ervoor
verantwoordelijk uzelf op de hoogte te stellen van de wetten van uw jurisdictie en te voldoen aan deze
wetten.
Wijzigingen in voorwaarden
BIS kan op elk willekeurig moment zonder kennisgeving delen aan deze gebruiksvoorwaarden
toevoegen, wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of op deze site
gepubliceerde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Door deze site te blijven
gebruiken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, geeft u aan dat u die wijzigingen accepteert. BIS mag
andere inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of
opschorten, inclusief functies en specificaties van producten die op de site worden beschreven of
afgebeeld, zowel tijdelijk als permanent, op elk moment, zonder kennisgeving en zonder
aansprakelijkheid.
Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst en eventuele beleids- en exploitatieregels die op deze site worden gepubliceerd,
vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en BIS met betrekking tot het onderwerp
ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als
schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Een gedrukte versie van
deze gebruiksvoorwaarden zal toegestaan zijn in juridische of bestuurlijke procedures op basis van of
gerelateerd aan het gebruik van de site, in dezelfde mate en onderhavig aan dezelfde voorwaarden
als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden zijn in
gedrukte vorm. Juridische procedures in verband met het gebruik door u van de site moeten door u
worden gestart binnen een (1) jaar nadat de claim of de reden voor de juridische procedure zich
voordoet. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of niet te handhaven is, blijven
de resterende bepalingen van de overeenkomst van kracht.
Overige
Voor sommige functies die beschikbaar zijn op deze site, moet u zich registreren. Door uzelf te
registreren en met betrekking tot uw gebruik van de site gaat u ermee akkoord juiste, nauwkeurige,
actuele en volledige informatie over uzelf te geven. Voor sommige functies op deze site hebt u een
wachtwoord nodig. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U gaat ermee

akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle gedane verklaringen en daden of nalatigheid die
plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoord. Als u redenen hebt om aan te nemen of zich bewust
wordt van verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord, dient u BIS hiervan direct
op de hoogte te stellen. BIS mag ervan uitgaan dat alle berichten die BIS onder uw wachtwoord
ontvangt, door u zijn ingediend, tenzij BIS een kennisgeving van het tegendeel ontvangt.
Als bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volgens een gerechtshof of ander tribunaal van een
bevoegde jurisdictie ongeldig of niet te handhaven zijn, zullen dergelijke bepalingen beperkt zijn of
ongeldig, zo ver minimaal nodig is, en worden vervangen door een geldige bepaling die het beste de
bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden belichaamt, zodat deze gebruiksvoorwaarden volledig van
kracht en geldig zullen blijven. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen
u en BIS met betrekking tot uw gebruik van de site, en alle andere mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten of afspraken die eerder bestonden tussen u en BIS met betrekking tot een dergelijk
gebruik worden hierbij overschreven en geannuleerd. Behalve zoals geboden in een
inkoopovereenkomst die u afsluit met BIS, accepteert BIS geen tegenaanbiedingen op deze
gebruiksvoorwaarden en worden al dergelijke aanbiedingen hierbij categorisch geweigerd. Het niet
aandringen op of handhaven van de strikte uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden door BIS dient
niet te worden opgevat als een afstandsverklaring van BIS van bepalingen of rechten die BIS heeft om
deze gebruiksvoorwaarden te handhaven, noch zal enige gedragswijze tussen BIS en u of andere
partijen worden geacht bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze
gebruiksvoorwaarden dienen niet zo te worden geïnterpreteerd of opgevat dat ze rechten of
rechtsmiddelen overdragen aan derden.
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze site.
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