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Disclaimer 
 

Door toegang tot en het gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.   

 

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar of strijdig is met de bepaling van dwingend recht, 

zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. 

 

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid 

van Dossogne bvba uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens wettelijke bepaling.   

 

De informatie op deze website is van algemene aard, heeft een louter informatief karakter en houdt geen 

verkoopaanbod van Dossogne bvba in.  De informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke 

omstandigheden, en mag niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel, financieel of juridisch advies.  

Gelieve steeds contact op te nemen met Dossogne bvba om de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de 

prijzen, voertuigspecificaties, leveringstermijn, … 

 

De inhoud van deze website (inclusief links) kan op ieder ogenblik zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, 

gewijzigd of aangevuld worden.  Dossogne bvba behoudt zich het recht om op eender welk ogenblik de 

beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoudswerkzaamheden of actualisaties.  Dossogne 

bvba tracht er steeds voor te zorgen dat de informatie op de website volledig, juist en zo nauwkeurig mogelijk wordt 

weergeven en tijdig wordt bijgewerkt. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter 

beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Dossogne bvba dit 

steeds zo snel als mogelijk trachten recht te zetten. Dossogne bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden 

voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website, toegang tot of het gebruik van de website.  Dit 

is inclusief schade door het klikken op links of hyperlinks, door verliezen, door werkonderbrekingen, door 

beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of apparaat, op programmatuur of 

andere gebruikerseigendommen. 

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het 

plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de 

inhoud ervan. Dossogne bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere 

kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de 

kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, 

data, producten- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, ed. … en behoren toe aan Dossogne bvba of rechthoudende 

derden.  De op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke 

uitvoering, waarbij de afgebeelde kleuren beperkt kunnen afwijken van de werkelijkheid, mede afhankelijk van uw 

scherminstelling. 

 

Dossogne bvba behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers 

hiervan via de website of per e-mail op de hoogte gebracht worden.   

 

Bij betwisting of indien er onjuistheden worden vastgesteld, is het mogelijk om Dossogne bvba hierover te 

contacteren.   Elke melding zal met de hoogste prioriteit behandeld worden. 

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.  In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het 

arrondissement Tongeren bevoegd. 

 


