
Disclaimer
Door gebruik te maken van de webwinkel en door het bekijken van de pagina’s op deze website stemt
u in met de inhoud van deze disclaimer en haar voorwaarden.

Florac@ve besteedt veel zorg en aandacht aan de crea@e van deze website, maar garandeert echter 
niet de actualiteit, juistheid of volledigheid van alle informa@e. De gebruiker moet zich ervan bewust 
zijn dat de informa@e kan veranderen zonder dat hij hier tevoren van op de hoogte wordt gebracht. 
Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten, inclusief 
getoonde produc@nforma@e, worden onder voorbehoud weergegeven. Florac@ve aanvaardt dan ook 
geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website, noch 
voor directe of indirecte schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid 
of onjuistheid van de aangeboden informa@e op haar website, en evenmin voor het al dan niet 
toegankelijk of bereikbaar zijn van (informa@e op) haar website, of voor uitla@ngen hiermee verband 
houdende. Wanneer Florac@ve gewaarschuwd wordt voor fouten of de onvolledigheid van gegevens, 
dan zullen wij indien wij deze fouten of onvolledigheid van gegevens onderschrijven zo spoedig 
mogelijk overgaan tot verbetering, aanvulling of correc@e.

Op onze website vindt u eventueel koppelingen of (hyper)links naar websites van derden. Deze links 
zijn alleen maar aangebracht voor uw comfort. De inhoud van de sites, die u via deze links bezoekt, 
staat niet onder onze controle en wij kunnen daarom op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid 
dragen voor de inhoud of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of 
voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht. Florac@ve hee2
immers geen controle over de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtma@gheid van deze sites en sluit 
iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, 
veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met onze website zijn gelinkt, 
ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke 
schade.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Florac@ve verwijzingen of 
links naar deze website op websites of in berichten van derden op te nemen.

Door Florac@ve per e-mail verzonden informa@e is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informa@e door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Florac@ve staat 
niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor 
@jdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informa@e kunnen op geen enkele wijze rechten 
worden ontleend.
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Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de webpagina’s van Florac@ve blijven te allen @jde eigendom van de onderneming. 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma@seerd 
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname of weergave op papier, of enige andere manier. Dit is alleen 
dan mogelijk na voorafgaande schri2elijke toestemming van Florac@ve. Het handelen in strijd met 
deze voorschri2en kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten opleveren, 
die door Florac@ve in rechte kan worden aangevochten.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de webpagina’s van Florac@ve blijven te allen @jde eigendom van de onderneming. 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma@seerd 
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname of weergave op papier, of enige andere manier. Dit is alleen 
dan mogelijk na voorafgaande schri2elijke toestemming van Florac@ve. Het handelen in strijd met 
deze voorschri2en kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten opleveren, 
die door Florac@ve in rechte kan worden aangevochten.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.


