
 

Disclaimer 
Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacy Policy en de Cookie Policy, zijn van toepassing op 
het gebruik van de website van Rosval Production & Development B.V. (hierna: “Rosval”) met inbegrip 
van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te 
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Gebruikersvoorwaarden 
en de policies en deze te hebben aanvaard. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruikersvoorwaarden 
en policies, dient u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. 

 
Wijzigingen 
Deze Gebruikersvoorwaarden en de policies kunnen te allen tijde door Rosval worden gewijzigd. De 
gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en policies zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. 
Door de website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of policies te blijven bezoeken 
of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voorts behoudt Rosval zich het 
recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website. Rosval 
behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk 
moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de website of enig deel 
daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen. Het wordt u aangeraden om regelmatig de 
toepasselijke Gebruikersvoorwaarden en de policies te bekijken.  
 

Aansprakelijkheid 
De inhoud van deze website is door Rosval met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. 
Rosval kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op 
ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die 
Rosval aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier 
wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar 
verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. 
 
Aan de informatie op de website van Rosval kunnen geen rechten worden ontleend. Als de website van 
Rosval verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zal Rosval de grootst mogelijke 
inspanning leveren om dat te corrigeren. Rosval aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
veiligheid van de website en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Rosval 
niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van 
welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik 
van de website. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en 
(on)bereikbaarheid van de website en/of andere via de website ter beschikking gestelde informatie. 
Rosval kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig 
worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet 
tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. 
 

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van 
Rosval, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, 
vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, 
berusten bij Rosval of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de 
inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te 
verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Rosval of haar licentiegevers. 
 

Rechtskeuze 
Op het gebruik van de website van Rosval is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit 
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Nederland. 


