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Op het gebruik van de website www.renault-trucks.com is het Franse recht van toepassing.
Renault Trucks SASU heeft deze website ontwikkeld voor educatieve, persoonlijke
informatieve en communicatieve doeleinden. De gebruiker mag de site naar eigen
goeddunken doorbladeren en mag de op de site verstrekte gegevens uitsluitend kopiëren
voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle vermeldingen van
reproductie en intellectuele eigendomsrechten die op deze documenten voorkomen,
bewaard en gerespecteerd worden. Het is echter verboden de informatie op de site te
distribueren, te wijzigen, door te sturen, te hergebruiken, opnieuw te adresseren of te
gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Renault Trucks SASU. Dit geldt ook voor tekst, afbeeldingen, geanimeerde
bestanden of soundtracks. De toegang tot en het gebruik van de site zijn eveneens
onderhevig aan de volgende voorwaarden ("Algemene voorwaarden") en dienen in
overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving. De toegang tot en het surfen op de site
impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1/ De inhoud van de site, van welke aard dan ook (foto's, video's, teksten, logo's,
afbeeldingen, ...) is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Renault Trucks
of waarvan Renault Trucks de licentiehouder is.
2/Renault Trucks SASU zal zich inspannen om alleen nauwkeurige en bijgewerkte informatie
op de site te plaatsen, maar Renault Trucks SASU geeft geen garantie in dit opzicht. Renault
Trucks SASU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen
van welke aard dan ook die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de site.
DE INFORMATIE OP DE SITE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN. HET IS
TER INFORMATIE, IS NIET-CONTRACTUEEL EN KAN NIET WORDEN OPGEVAT ALS
ADVIES.
Renault Trucks SASU behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen en/of te corrigeren. Renault
Trucks SASU, de leden van haar netwerk of haar werknemers kunnen hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden. Renault Trucks SASU kan op geen enkele wijze instaan voor
de volledigheid van de informatie op de website en wijst alle verantwoordelijkheid af voor
eventuele onjuistheden, onvolledigheden, weglatingen OF TYPO, evenals voor eventuele

schade als gevolg van frauduleuze inbraken van een derde partij die leiden tot een wijziging
van de informatie op de website.
Renault Trucks SASU kan ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN DOOR EEN
DERDE VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE,
SPECIFIEKE OF CONSECUPTIEVE SCHADE VAN GEEN ENKELE TYPE, WANNEER
HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE DIE DOOR HYPERTEXT
LINKS VAN DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, MET INBEGRIP VAN, NIET BEPERKT
TOT FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE EN VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF
GEGEVENS IN UW INFORMATIEMAATSCHAPPIJ OF ANDERE, EVEN ALS Renault
Trucks SASU UITDRUKKELIJK IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN
ZEKER SCHADE.
Renault Trucks SASU kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor
frauduleus gebruik of gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden en dat de rechten van
derden kan aantasten.
Renault Trucks SASU kan geen enkele garantie of verklaring geven met betrekking tot de
websites die via deze site bezocht kunnen worden. Deze garanties en/of verklaringen
worden enkel gemakshalve gegeven en impliceren in geen geval dat Renault Trucks SASU
enige verantwoordelijkheid draagt of aanvaardt met betrekking tot de inhoud of het gebruik
van deze andere websites.
De informatie op deze site kan verwijzingen of links bevatten naar producten, diensten, enz.
van Renault Trucks SAS die niet in uw land gepresenteerd of beschikbaar zijn. De juistheid
van deze gegevens kan dan ook niet gegarandeerd worden. Dergelijke referenties impliceren
niet dat Renault Trucks SASU van plan is deze producten of diensten in uw land op de markt
te brengen. Voor meer informatie over de beschikbare producten, diensten, enz. of om een
bestelling te plaatsen, kunt u contact opnemen met uw lokale dealer.
3/ Alle communicatie of informatie die door de gebruiker naar de Site wordt gestuurd, hetzij
via e-mail of op een andere manier, met gegevens, opmerkingen of suggesties, zal worden
beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door enige eigendomsrechten. Het
geheel van de verzonden informatie mag door Renault Trucks SASU en haar filialen gebruikt
worden voor alle doeleinden, met inbegrip van reproductie, verspreiding, verzending,
publicatie en distributie. Renault Trucks SAS is bovendien gerechtigd alle ideeën, concepten,
know-how of technieken die de gebruiker naar de site stuurt te exploiteren, inclusief de
ontwikkeling, productie en marketing van de producten die gebruik maken van de
betreffende informatie.

4/ De op de site getoonde afbeeldingen van personen of plaatsen zijn eigendom van Renault
Trucks SASU of zijn met toestemming van Renault Trucks SASU gebruikt. Het gebruik van
deze afbeeldingen door de gebruiker van de site of elke andere persoon is verboden tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden of op de site. Het ongeoorloofd
gebruik van deze afbeeldingen kan een overtreding betekenen van de wet en de geldende
regelgeving op het gebied van copyright, handelsmerken, bescherming van de privacy,
publiciteit en communicatie.
5/ De merken, logo's en onderscheidende tekens (samen "merken" genoemd) op de site zijn
handelsmerken van Renault Trucks SAS en/of derden. Geen enkele vermelding op deze site
mag geïnterpreteerd worden als een expliciete of impliciete toestemming, licentie of enig
ander recht om één of meerdere van de Handelsmerken te gebruiken zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de eigenaar(s). Elk gebruik van de merken of van de informatie
op de site waarvoor in deze algemene voorwaarden geen expliciete toestemming is gegeven,
is ten strengste verboden. Renault Trucks SASU wijst erop dat zij haar rechten zal
beschermen, in het bijzonder die met betrekking tot intellectueel eigendom, met alle
mogelijke juridische middelen die tot haar beschikking staan, inclusief de rechtbanken.
Renault Trucks SASU heeft niet alle websites die door middel van hyperlinks met deze site
verbonden zijn gecontroleerd en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud
van deze websites aangezien Renault Trucks SASU niet de uitgever is. De toegang van de
gebruiker tot pagina's die extern zijn aan de site of tot een andere site heeft geen enkele
invloed op de aansprakelijkheid van Renault Trucks SASU.
6/ Renault Trucks SASU behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk
moment te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de
gebruiker die regelmatig deze sectie moet raadplegen om de algemene voorwaarden die op
dat moment op hem van toepassing zijn te controleren.
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