OVER DE WEBSITE:
Deze website is eigendom van Brand Loyalty Sourcing B.V., hierna te noemen 'BrandLoyalty', een
besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht en gevestigd aan de Koningsweg 101 te
(5211 BH) 's-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van Brabant onder
nummer 17187852, BTW-nummer NL815650358B01. Deze website wordt gehost en beheerd door
The Cre8ion.Lab, een besloten vennootschap georganiseerd naar Nederlands recht en gevestigd in
de De Gruyter Fabriek, Gebouw F - Ruimte 4301, Veemarktkade 8 te (5222 AE) 's-Hertogenbosch,
ingeschreven in het Handelsregister van Brabant onder nummer 17275355. Alle functionaliteiten
geboden door deze website zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die worden
beschreven op deze webpagina. U wordt verzocht deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen
voordat u deze website gaat gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u te kennen ermee
akkoord te gaan dat u wordt gebonden door deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord
gaat met deze algemene voorwaarden, adviseren wij u om alle gebruik van de website
onmiddellijk te staken. Iedere wijziging van deze algemene voorwaarden is ter beoordeling van
BrandLoyalty en zal worden gepubliceerd op deze webpagina.
CONTACT:
Indien u een opmerking of vraag heeft, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@brandloyaltyint.com. Wij zullen onze uiterste best doen om binnen twee weken op uw opmerking of vraag te
reageren.
Echter, claims, opmerkingen en vragen betreffende de aankoop van producten die op deze website
worden getoond, dient u te sturen naar de website of de onderneming via welke u de aankoop heeft
gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om kennis te nemen van de algemene
voorwaarden van andere websites of verkopers via welke producten worden gekocht.
EIGENDOM VAN INHOUD:
Alle gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten in en op deze website en de inhoud, functies
en diensten ervan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, handelsmerken,
illustraties, gegevens, enz., zijn eigendom van BrandLoyalty, haar gelieerde ondernemingen,
licentiegevers en/of leveranciers, naar gelang het geval. Op voorwaarde van uw strikte naleving van
deze algemene voorwaarden, geeft BrandLoyalty u toestemming deze website te bezoeken en door
deze website te navigeren. BrandLoyalty geeft u geen enkel impliciet recht, ook niet het recht om
commercieel gebruik te maken van deze website. Alle gebruiken en rechten die niet uitdrukkelijk
worden toegestaan, zijn verboden.
De handelsmerken, ontwerpen, teksten en overige inhoud getoond op deze website, worden
beschermd door lokaal en internationaal recht. Het reproduceren, kopiëren, verspreiden of
gebruiken van deze inhoud is te allen tijde onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van BrandLoyalty, tenzij de wet anders voorschrijft.
VERWIJZINGEN:
Deze website kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites, die geen eigendom zijn van
of beheerd worden door BrandLoyalty. BrandLoyalty heeft geen zeggenschap over dergelijke
websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het beleid, de

omissies of activiteiten daarvan. Verwijzingen naar derden en links naar websites van derden zijn
uitsluitend opgenomen als suggestie.
KOSTEN:
De functionaliteiten en diensten van deze website worden kosteloos aangeboden. Echter, gebruikers
van deze website kunnen kosten maken voor hun gebruik van het internet of voor de overdracht van
gegevens via de netwerkprovider, welke kosten voor hun rekening zijn.
BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID:
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
BrandLoyalty doet haar uiterste best om nauwkeurige en bijgewerkte informatie en ononderbroken
foutloze overdracht te leveren. De informatie op deze website is van algemene aard en bevat geen
enkel advies. BrandLoyalty garandeert niet en kan niet garanderen dat deze informatie volledig,
juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. BrandLoyalty behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of wijzigen,
welke veranderingen onmiddellijk van kracht worden, tenzij in deze voorwaarden anders wordt
bepaald. Door gebruik te maken of blijven maken van deze website, gaat u akkoord met dergelijke
veranderingen. BrandLoyalty kan niet garanderen dat deze website of de overdracht van gegevens
via het internet volledig vrij is van virussen of veiligheidsrisico's, noch dat deze website te allen tijde
toegankelijk zal zijn en/of goed zal werken. Het is de verantwoordelijkheid van u als gebruiker van
deze website om de informatie getoond op deze website te beoordelen.
De informatie getoond op deze website is niet bindend en u kunt derhalve geen rechten ontlenen
aan die informatie.
Behalve als bepaald door toepasselijke wetgeving, zijn BrandLoyalty en haar gelieerde
ondernemingen, licentiegevers, distributeurs en/of toeleveranciers niet aansprakelijk voor i)
onnauwkeurige, verouderde of weggelaten informatie en/of schrijffouten, ii) schade die voortvloeit
uit of verband houdt met een wijziging van de informatie getoond op deze website als gevolg van
onrechtmatig gebruik van deze website door derden of een andere oorzaak; iii) schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot/het niet hebben van toegang tot of het gebruik
van/niet gebruiken van deze website of het gebruik van/niet gebruiken van de (volledige of
onvolledige) informatie die daarop wordt getoond; iv) indirecte, bijkomende of gevolgschade, een
veroordeling tot schadevergoeding als straf, of winst- of omzetderving, verlies van gegevens of het
gebruik van gegevens; v) virussen of gebrekkige werking van deze website; en/of vi) verliezen of
kosten, van welke aard ook, in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Er
zijn geen expliciete of impliciete garanties of voorwaarden, waaronder begrepen, maar niet beperkt
tot garanties of voorwaarden betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
De enige verhaalsmogelijkheid van gebruikers en de volledige aansprakelijkheid van BrandLoyalty
bestaat uit correctie van de informatie of fout getoond op deze website. Indien een dergelijke
correctie niet in hoofdzaak op een commercieel redelijke manier kan worden gerealiseerd, kunt u al
uw gebruik van deze website staken.

BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT:
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, tenzij anders wordt
voorgeschreven door plaatselijke wetgeving. Elk geschil met betrekking tot deze algemene
voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement
's-Hertogenbosch. Indien enige bepaling hierin nietig is, wordt die bepaling als scheidbaar
beschouwd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
PERSOONLIJKE GEGEVENS:
U kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
COOKIES:
Royalvkb.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare
technieken) om de gebruikservaring op deze website te verbeteren en om bezoekers van relevante
advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen
om het internetgedrag te volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten
deze website. U kunt cookies blokkeren of verwijderen door de instellingen van uw webbrowser te
veranderen.
Brand Loyalty behoudt zich het recht voor om gerechtelijke actie te ondernemen in geval van
ongevraagde reclame, zoals spammails.
Royal VKB is een handelsmerk van World Licenses B.V., gebruikt onder licentie door Brand Loyalty
Sourcing B.V.

