Disclaimer
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Algemeen
Hubper BV geeft u toegang tot haar applicatie, die toegankelijk is via de klantspecifieke URL
(hierna aangeduid als: het “Platform”).
Hubper BV behoudt zich het recht voor de informatie in het Platform op ieder moment en
zonder nadere aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Hubper BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
informatie die ter beschikking wordt gesteld via het Platform. Onjuistheden en
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hubper BV garandeert niet dat alle informatie in
het Platform juist of volledig is. Hubper BV staat er niet voor in dat de informatie in het
Platform geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Hubper BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
verband houdt met onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie in het
Platform of uit het (tijdelijk) niet correct functioneren van het Platform. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Hubper BV.
Tevens aanvaardt Hubper BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke
aard dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën
verstrekt door of namens Hubper BV via het Platform.
Het Platform kan links naar websites van derden bevatten. Hubper BV aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites waarnaar of waarvan
met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Platform bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere
materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Informatie”), die door het auteursrecht,
databankrecht, merkenrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht zijn
beschermd. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het Platform berusten
bij Hubper BV en/of bij degene van wie Hubper BV een licentie heeft verkregen.
Hubper BV behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van deze Informatie. Gebruik van
Informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Hubper BV is niet toegestaan. Het  logo en
de naam van Hubper BV zijn ingeschreven als woord- c.q. beeldmerk.
Zonder schriftelijke en expliciete toestemming van Hubper BV is het niet toegestaan (delen
van) het Platform en de gegevens in het Platform, ongeacht de verschijningsvorm ervan,
openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te
verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit is toegestaan op
grond van de wet.
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Nederlands recht

Op het Platform van Hubper BV en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van het Platform en/of de daarvan
ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als
bevoegd aanwijst.

Algemene voorwaarden en privacy- & cookiestatement

Voor het overige verwijst Hubper BV naar haar Algemene Voorwaarden en Privacy- &
Cookiestatement.

© Hubper BV, alle rechten voorbehouden.
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