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Disclaimer Wagner Gaskets & Seals BV voor het 

gebruik van onze website 

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht alsmede andere intellectuele eigendomsrechten van de informatie en 

gegevens (teksten, digitale foto’s, informatie, brochures en catalogi) zoals op onze 

website wordt aangeboden, de beelden en design van de vormgeving, alsmede onze 

domeinnamen zijn uitsluitend voorbehouden aan Wagner Gaskets & Seals BV en/of 

hieraan gelieerde bedrijven. 

De op of via deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of gratis 

downloaden, echter mag niet worden gekopieerd en niet zonder toestemming worden 

gedistribueerd. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Wagner Gaskets & Seals BV. 

 

Waarschuwing 

 

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies, kleine tekstbestanden met 

informatie welke tijdelijk op uw computer, laptop, tablet of smartphone worden 

opgeslagen. Voor nadere informatie en het gebruik hiervan verwijzen wij naar onze AVG 

Privacyverklaring en Cookiebeleid. 

 

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de op of via deze 

website aangeboden informatie op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) 

onjuist is. 

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid  

 

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden 

van informatie op onze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de 

juistheid of volledigheid hiervan. Wagner Gaskets & Seals BV aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, 

onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op onze website.  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
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Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte, immateriële of 

gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, 

reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze hieruit kan voortvloeien. 

 

De informatie en gegevens op onze website kunnen zonder voorafgaande 

waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de inhoud en 

de gegevens van onze website zo volledig en correct mogelijk ter beschikbaar te stellen. 

Onze website bevat links naar andere websites. Wagner Gaskets en Seals is niet 

aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze andere websites. 

 

Januari 2019 

Wagner Gaskets & Seals BV 

 


