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Voorwaarden
Algemeen
Deze Websitevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website met het URL-adres www.conson.com (de “Website”). 
Deze website wordt beheerd door Conson A/S (Møllevangen 22, 4220 Korsør - Denemarken) met btw-nr. DK34882320, en Conson 
Belgium - Cottyn & Partners bv (Jan Baptist De Greeflaan 12, 1731 Zellik - België) met BTW-nr. BE0446673122. (aangeduid als "wij", 
"ons", "onze").
Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in deze algemene voorwaarden te accepteren en komen we overeen u een niet-
exclusieve, niet-overdraagbare licentie te verlenen om de website te gebruiken in overeenstemming met de onderstaande 
voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u deze website niet gebruiken.
We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien zonder voorafgaande kennisgeving en een dergelijke herziening 
wordt van kracht wanneer deze op deze Website wordt geplaatst. Als u deze website blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw 
aanvaarding van deze Algemene voorwaarden zoals gewijzigd.
Naast de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, kunnen er ook specifieke en aanvullende voorwaarden zijn die van 
toepassing zijn op bepaalde delen van deze Website. Omdat die specifieke en aanvullende bepalingen ook van toepassing zijn op uw 
gebruik van die secties, raden we u aan ze te bekijken, waar ze ook voorkomen. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van 
deze voorwaarden en die andere specifieke en aanvullende bepalingen, prevaleren de specifieke en aanvullende bepalingen.
Links
Deze website kan links en andere verwijzingen naar externe websites bevatten die door derden worden beheerd. Een dergelijke 
website staat niet onder onze controle en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. We 
kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat de inhoud van een website van een derde partij accuraat, legaal of onschadelijk 
is. Elke link naar een externe website is uitsluitend bedoeld voor uw gemak.
U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van een externe website.
U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming.
Copyright en ingediend materiaal
Alle materialen en informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot logo, ontwerp, tekst, afbeeldingen en hun opstelling 
("inhoud") zijn in licentie gegeven aan of eigendom van ons. Tenzij we anders aangeven, mag u de inhoud niet kopiëren, verspreiden, 
opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, plaatsen of verzenden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief maar niet 
beperkt tot elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder onze voorafgaande toestemming of de schriftelijke toestemming van het 
auteursrecht. U mag de inhoud en deze website alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik openen en gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk 
anders is toegestaan, mag u niets doen om de inhoud te wijzigen, aan te passen of toe te voegen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat als u inhoud aan de website bijdraagt, dergelijke inhoud:
eigendom is van u of van een derde partij die u toestemming heeft gegeven om dergelijke inhoud bij te dragen aan de website;
geen materiaal van derden bevat waarop auteursrechten rusten of materiaal dat onderhevig is aan andere eigendomsrechten van 
derden, tenzij u toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van het materiaal; en wordt ons eigendom en u wijst hierbij alle 
rechten, titels en belangen in en op dergelijke bijdragen aan ons toe, of verkrijgt de toewijzing.
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud van deze website te verwijderen (inclusief, 
maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke inhoud of 
als we ons zorgen maken dat u mogelijk de onmiddellijk voorgaande zin overtreden) of zonder enige reden.
Alle opmerkingen of materialen die via de Website naar ons worden gestuurd, inclusief feedbackgegevens, vragen, opmerkingen en 
suggesties (gezamenlijk "Feedback"), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. We hebben geen enkele verplichting met 
betrekking tot dergelijke Feedback en zullen vrij zijn om de Feedback te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te 
stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te creëren en de Feedback aan anderen te verspreiden. Verder zijn we vrij 
om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet 
beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten en diensten waarin dergelijke Feedback is 
verwerkt.
Handelsmerken
Alle handelsmerken die op deze website verschijnen, zijn de handelsmerken van de relevante eigenaren. U mag geen 
handelsmerken gebruiken die op deze website verschijnen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.
Gegevensverzameling
Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over onze omgang met uw persoonlijke gegevens.
Privacy
We behandelen persoonsgegevens met respect en integriteit. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe persoonlijke informatie 
wordt behandeld wanneer u deze website bezoekt en ermee communiceert, en hoe u deze kunt openen hier.
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Gebruikersgedrag
U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met toegang tot en gebruik van deze website. Elke frauduleuze, 
beledigende of anderszins illegale activiteit kan een reden zijn om uw toegang tot de website te beëindigen. U mag geen enkele 
communicatie of uitnodiging plaatsen of verzenden, of laten plaatsen of verzenden, die is ontworpen of bedoeld om persoonlijke 
informatie van een andere gebruiker te verkrijgen.
Bij het bezoeken van deze website mag u niet: de Website of enige services, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die zijn 
verbonden met of toegankelijk zijn via deze Website of gekoppelde websites verstoren of verstoren; het plezier van een andere 
gebruiker van deze website of gelinkte websites verstoren of hinderen; een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig 
proces gebruiken om webpagina's op de website of enige inhoud te controleren, kopiëren of extraheren zonder onze voorafgaande 
schriftelijke toestemming; enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur 
van de Website; reverse engineeren, reverse assembleren of anderszins proberen de broncode of andere rekenkundige formule te 
ontdekken met betrekking tot de software die ten grondslag ligt aan de infrastructuur en processen die verband houden met de 
website of een deel daarvan; deze website gebruiken om de veiligheid van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of 
beveiligingscodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt 
beschouwd, of om deel te nemen aan enige vorm van illegale activiteit; zich bezighouden met enige vorm van illegale, criminele of 
onrechtmatige activiteit door het gebruik van de website, inclusief inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (inclusief 
maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie), fraude, 
kinderpornografie, handel in obsceen materiaal, schending van toepasselijke exportbeperkingen, drugshandel, gokken, intimidatie, 
stalken, spammen, hacken, verzenden van virussen of andere schadelijke bestanden, of het illegaal posten van 
computerwachtwoorden of computercode; proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot deze website of delen van 
deze website die niet voor openbare toegang zijn geopend; of materiaal plaatsen of verzenden naar of via deze website dat mogelijk 
inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of lasterlijk, denigrerend of aanstootgevend materiaal of 
publicatie; of gebruik deze website op een manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden.
Als we u een wachtwoord geven waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van deze website, bent u als enige verantwoordelijk 
voor elk gebruik van de website via dergelijke toegang, al dan niet geautoriseerd.
U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving die betrekking heeft op uw 
gebruik van of activiteiten op deze website. We behouden ons het recht voor om mogelijke criminele activiteiten te melden bij de 
juiste wetshandhavingsinstanties.
Vergoeding
U stemt ermee in om ons (en onze gerelateerde lichamen, bedrijven, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en 
aannemers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim, actie, eis, verlies of schade gemaakt of opgelopen door een derde 
partij die voortvloeit uit of verband houdt met uw gedrag (inclusief het verzenden van lasterlijke, denigrerende of beledigende 
verklaringen of materiaal aan een persoon), uw gebruik van de website, uw schending van deze algemene voorwaarden of uw 
schending van rechten van derden.
Garanties en disclaimers
De inhoud en deze website worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar".
Voor zover toegestaan   volgens de toepasselijke wetgeving, wijzen we alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet 
beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. We garanderen niet 
dat deze website of de server die deze beheert vrij is van virussen of ander beschadigd materiaal of incidentele uitval of onderbreking 
van de service waardoor u geen toegang krijgt tot deze website of dat het gebruik van deze website compatibel is met de hardware 
en software die u gebruikt. U draagt   de volledige kosten van alle noodzakelijke service, reparatie of correctie. We geven geen garantie 
of doen geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de inhoud of deze website in termen van 
hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.
We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de inhoud aan te brengen. We kunnen ook 
op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten of programma's die in 
de inhoud worden beschreven. Veranderingen in omstandigheden na de publicatiedatum kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op 
de juistheid van de inhoud.
De inhoud kan algemene informatie bevatten over onze producten en diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevat de inhoud 
niet: een aanbod of aansporing vormen om een   juridisch bindend contract aan te gaan; deel uitmaken van de voorwaarden van onze 
producten en diensten; beweren u persoonlijk financieel of beleggingsadvies van welke aard dan ook te geven.

home and building automation

2
Algemene Voorwaarden  www.conson.com

20	augustus	2020



www.conson.com

home and building automation

Beperking van aansprakelijkheid
Onder voorbehoud van enige voorwaarde, garantie of recht geïmpliceerd door enige wettelijke consumentengarantie vervat in 
enige wet die bij wet niet kan worden uitgesloten bij overeenkomst:
wij geven geen garanties en u hebt geen andere rechten, behalve die welke uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden zijn 
uiteengezet; en
alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties en rechten zijn uitgesloten.
Waar enige voorwaarde, garantie of recht wordt geïmpliceerd door de wet, of enige wettelijke consumentengarantie van toepassing 
is en niet kan worden uitgesloten, beperken wij onze aansprakelijkheid voor schending van, of andere handeling in strijd met, die 
impliciete voorwaarde, garantie of recht, of wettelijke consumentengarantie tot voor zover wettelijk toegestaan.
Behoudens de voorgaande paragrafen, wijzen wij (inclusief, in deze aansprakelijkheidsbeperkingsclausule, onze gerelateerde 
lichamen, bedrijven, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en aannemers) uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid jegens u 
of andere personen af   voor enig verlies, schade, aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische 
kosten en verweer- of schikkingskosten), ongeacht of deze direct, indirect of gevolgschade zijn, die voortvloeien uit of verwijzen naar 
de inhoud of deze website (of materiaal waartoe via deze website toegang wordt verkregen), of voor toegang tot deze website door 
u, op welke manier dan ook veroorzaakt, hetzij in contract, onrechtmatige daad inclusief nalatigheid, statuut of anderszins.
Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om rechten uit te sluiten, te beperken of te wijzigen die u mogelijk hebt onder enige 
wetgeving die niet mag worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd bij overeenkomst.
Beëindiging en opschorting
We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken elke dienst of functie die door of 
via deze website wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk, op elk moment te wijzigen, stop te zetten, op te schorten of te 
beëindigen. Als uw server bijvoorbeeld betrokken is bij een aanval op een computersysteem, met of zonder uw medeweten of 
medeplichtigheid, kan die server worden geblokkeerd of kan de toegang tot deze website worden afgesloten of beperkt terwijl het 
probleem wordt onderzocht of verholpen. .
Scheidbaarheid
Als delen van deze Algemene voorwaarden als onwettig ongeldig worden beschouwd of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar, 
kan die bepaling worden gescheiden van deze Algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en 
afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Toepasselijk recht
Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken en 
België. U stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken 
van Denemarken en België.
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