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Algemeen
Al onze transacties zijn onderworpen aan specifieke regelgeving. Bekijk ze via de website bij algemene voorwaarden.
Geen garantie
Deze website wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. GTM-BELGIUM geeft
geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden
aangeboden.
Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert GTM-BELGIUM niet dat:
 Deze website constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet; of
 De informatie op deze website volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend is.
 Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook.
Aansprakelijkheidsbeperkingen
GTM-BELGIUM is niet aansprakelijk jegens u (hetzij krachtens het contractrecht, het recht van onrechtmatige daad of
anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:



Voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade; of
Voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van
contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden zelfs indien GTM-BELGIUM uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van het
mogelijke verlies.
Uitzonderingen
Niets in deze disclaimer van deze website zal enige door de wet geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken die onwettig
zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in de disclaimer van deze website zal de aansprakelijkheid van GTMBELGIUM uitsluiten of beperken met betrekking tot:




Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van GTM-BELGIUM;
Oplichting of frauduleuze voorstelling van zaken door GTM-BELGIUM; of
Zaken waarvan het voor GTM-BELGIUM onwettig of onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te
beperken, of te trachten of beweren uit te sluiten of te beperken

Redelijkheid
Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze
disclaimer van de website worden uiteengezet, redelijk zijn.
Als u ze niet redelijk vindt, mag u deze website niet gebruiken.
Andere partijen
U stemt ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website de
eigenaren, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van GTMBELGIUM zullen beschermen.
Niet-afdwingbare bepalingen
Als enige bepaling van deze website-disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zal dat
geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website-disclaimer.
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