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1/ Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site wordt door het auteursrecht beschermd. Het is niet toegestaan om 
de site te vermenigvuldigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een en-
kele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande 
toestemming van DJ-Matic nv is het niet toegestaan om deze site op een andere wijze te 
verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

2/ Merken
Alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. op 
deze site zijn eigendom van DJ-Matic nv, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toe-
stemming van  DJ-Matic nv is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

3/ Aansprakelijkheid
De gegevens op deze website zijn bedoeld om onze klanten te informeren. DJ-Matic nv 
stelt de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samen, maar kan geen garan-
ties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. DJ-Matic nv is niet 
aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgev-
ing gewijzigd of aangevuld worden. 

DJ-Matic nv is niet verantwoordelijk voor de toegang tot of de informatie op de sites die ver-
bonden of gelinkt zijn, van of naar deze website.

DJ-Matic nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen en-
kele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschik-
baarheid van de website of voor enige vorm van schade die veroorzaakt zou worden door het 
gebruik van de website. 
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