Juridische kennisgeving
In overeenstemming met de Spaanse Wet op de diensten van de
informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) verschaft Losán, als
eigenaar van de website www.losan.nl, hieronder haar contact- en
inschrijvingsgegevens:


Entiteit: Groep



Handelsnaam: Losán Benelux B.V.



Btw-nummer: NL811025834B01



Adres: Phileas Foggstraat 112, 7825 AM Emmen, Nederland



Telefoonnummer: +31 591 666 888



E-mail: info@losan.nl



In overeenstemming met Spaanse Wet 19/1977 van 1 april en RD
873/1977 van 22 april zijn de statuten gedeponeerd bij de Xunta de
Galicia, Directoraat-generaal voor Arbeidsrelaties.

Deze website gebruikt cookies om bezoekersinformatie te verkrijgen en wisselt
informatie uit met de verschillende modules waaruit de site bestaat, zodat
gebruikers hun registratieproces niet bij elk bezoek hoeven te verifiëren. Als
gebruikers deze cookies niet willen installeren, kunnen zij hun browser
configureren om dit te voorkomen zonder het gebruik van deze website te
wijzigen of aan te passen. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT: Met
inachtneming van de bepalingen van het Spaanse Koninklijk Wetgevend Decreet
1/1996 van 12 april tot goedkeuring van de herziene tekst van de Wet op de
Intellectuele Eigendom, die de huidige wettelijke bepalingen betreffende de
overeenkomstige industriële wetgeving reguleert, verduidelijkt en harmoniseert,
moet het volgende worden gelezen en aanvaard: Losán bezit alle intellectuele en
industriële eigendomsrechten van deze website, evenals de elementen daarvan,
zoals handelsmerken, logo's en onderscheidende tekens van welke aard dan
ook, afbeeldingen, teksten, software, enz. Alle rechten voorbehouden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 en 32.1, tweede lid, van de Spaanse
Wet op de Intellectuele Eigendom zijn reproductie, distributie en openbare
mededeling van de inhoud van deze website, of enig deel daarvan, voor
commerciële doeleinden in elk medium en op welke manier dan ook, waaronder
op technische wijze, zonder toestemming van Losán uitdrukkelijk verboden.
UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: Losán is in geen
geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen
voortvloeien uit fouten of omissies in de inhoud of voor een gebrek aan
beschikbaarheid van de site of voor overdracht van virussen of kwaadaardige of
schadelijke programma's via de inhoud van de site, ondanks alle getroffen
noodzakelijke technologische maatregelen om dit te vermijden. Evenzo zijn de
informatie en inhoud van de website niet bindend voor Losán, aangezien het een
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dienst is die louter ter informatie wordt aangeboden. Losán heeft geen enkele
vorm van zeggenschap over deze links op deze website en aanvaardt daarom
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of technische beschikbaarheid ervan
of voor de kwaliteit of nauwkeurigheid van de informatie in die links.
ALGEMEEN: Losán behoudt zich het recht voor om gebruikers die deze
gebruiksvoorwaarden niet naleven zonder voorafgaande kennisgeving de
toegang tot haar website en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te
trekken. Losán kan de hierin uiteengezette voorwaarden op elk moment wijzigen,
zoals deze naar behoren zijn gepubliceerd en hier weergegeven. Losán zal een
schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website
wettelijk vervolgen en zal hierbij haar wettelijke burgerlijke en strafrechtelijke
rechten uitoefenen.
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