ALGEMENE VOORWAARDEN VIRBAC.NL
Waarschuwing
Deze website www.virbac.nl werd is bedoeld om algemene informatie te
verstrekken over Virbac Nederland en door Virbac Nederland aangeboden
producten en diensten maar niet om adviezen te geven over medicatie, voeding
en/of de diergezondheid. Voor alle adviezen, of alle aanvullende informatie in
verband met producten, wordt nadrukkelijk verwezen naar dierenartsen.
Door de snelle groei van de VIRBAC-groep, van de activiteiten en de producten,
kan de VIRBAC-groep de juistheid, de nauwkeurigheid, de update of de
volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie op deze Site niet
garanderen. De vennootschappen van de VIRBAC-groep kunnen bovendien niet
verantwoordelijk worden gehouden op eender welke wijze voor rechtstreekse,
indirecte of toevallige schades, een opgelopen schade resulterend uit de toegang
tot de Site, van het gebruik van de Site, alsook voor elke beschadiging of virus
die uw automatiseringssysteem of om het even welk ander goed zouden kunnen
infecteren of aantasten, van de interpretatie van, of het onvermogen om de
informatie te gebruiken afkomstig direct of indirect uit deze Site of daaraan
gelieerde sites. Ook kunnen de vennootschappen van de VIRBAC-groep niet
verantwoordelijk gehouden worden voor, op welke wijze ook, eventuele
onnauwkeurigheden of gebreken aan aanwezige informatie op deze Site. Dit is in
het bijzonder van toepassing op de informatie over de producten en de diensten
van de VIRBAC-groep.
De VIRBAC-groep behoudt zich het recht voor om ten allen tijde aanpassingen
aan te brengen, de inhoud van deze Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of
functies van de Site, tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving en omwille van om het even welke reden te
onderbreken of op te schorten. De VIRBAC-groep zal niet verantwoordelijk
kunnen worden gehouden van de gevolgen van dergelijke wijzigingen,
onderbrekingen of opschortingen.
De informatie op de Site kan rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar
producten en diensten van de VIRBAC-groep bevatten die niet beschikbaar zijn in
bepaalde landen of bepaalde gebieden of die onder een ander merk voorgesteld
worden en die onderhevig zouden kunnen zijn aan reglementeringen en
voorwaarden voor gebruik die verschillen in die landen. Verwijzingen impliceren
niet het voornemen van de VIRBAC-groep om deze producten of diensten in uw
land aan te bieden of aan te prijzen.
Copyright © 2008 VIRBAC - Alle gereserveerde rechten.
Alle teksten, grafische elementen, beelden, video's op deze Site, hun presentatie
alsmede hun samenstelling, zijn het exclusieve eigendom van de VIRBAC-groep
of hun auteurs.
Het gebruik, het kopiëren en de verspreiding van deze informatie, geheel of
gedeeltelijk van de elementen van deze Site is zonder schriftelijke voorafgaande
vergunning van de VIRBAC-groep of hun auteurs, strikt verboden.
De Site is het exclusieve eigendom van de VIRBAC Nederland en het niettoegelaten gebruik van deze informatie is strikt verboden. Het downloaden van

de documenten is alleen maar door de VIRBAC-groep voor een strikt persoonlijk
en niet commercieel gebruik toegestaan, en de kopieën hiervan kunnen niet voor
distributiedoeleinden of heruitzendingen gebruikt worden en zullen elke
aanwijzing van de auteursrechten of intellectueel eigendomsrecht van de
VIRBAC-groep moeten behouden en/of afdrukken. Het gebruik, en de
verspreiding van informatie van het geheel of een deel van de elementen van de
Site voor om het even welk ander gebruik, zijn strikt verboden zonder
schriftelijke vergunning van VIRBAC Nederland. Buiten de beperkte toestemming
gebonden aan deze voorwaarden, verbiedt de gebruiker zich elke wijziging, met
name kopiëren, verspreiden, overdracht, van de inhoud van de Site, met
inbegrip van de teksten, beelden, geluid of video's.
Geen enkele van deze beschikkingen moet geïnterpreteerd worden als een
vergunningsrecht of om het even welk ander recht op het intellectuele eigendom
van de VIRBAC-groep.
De VIRBAC-groep behoudt zich het recht voor om de beschikkingen van deze
rubriek op elk moment te wijzigen en bij te werken.
Merken
Behalve indien uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle namen van producten
en diensten en andere merken, logo's, slogans, al of niet in hoofdletters of
gevolgd door de symbolen ® of ™, geregistreerde of gedeponeerde merken van
de VIRBAC-groep en zijn onderhevig aan een toestemming van gebruik. Alle
informatie, in ruime zin, op deze Site, is het exclusieve eigendom van de
VIRBAC-groep.
Buiten de beperkte toestemming resulterend uit deze voorwaarden, is het
gebruik van deze gedeponeerde of geregistreerde merken of van alle andere
gegevens strikt verboden en kan een schending zijn van de auteursrechten, op
de gedeponeerde merken, alsmede van de wetten op het intellectuele eigendom,
auteursrechten, de reclame, de regelgeving en wetgeving geldend op alle
gebieden van de communicatie.
Buiten de beperkte toestemming resulterend uit deze voorwaarden, worden geen
toestemming noch gebruiksrechten van het geheel of een deel van de Site of zijn
vormende elementen, aan ongeacht welke gebruiker verleend.
De Site kan gedeponeerde merken of geregistreerde merken, octrooien,
particuliere gegevens, technologieën, producten, fabricatiemethoden, of andere
rechten van de VIRBAC-groep en/of derden bevatten of ernaar verwijzen. Geen
enkele toestemming noch recht betrekking hebbend op een van deze of andere
rechten worden aan ongeacht welke gebruiker verleend.
Privacy informatie en andere informatie
Eventueel opgenomen persoonsgebonden informatie (zoals naam, voornaam, email, adres en telefoonnummer) is vertrouwelijk en zal exclusief gebruikt worden
ten dienste van de VIRBAC-groep. Eenieder beschikt over een recht van
wijziging, rectificatie en verwijdering van deze persoonlijke gegevens, die direct
uitgeoefend kan worden door een e-mail te verzenden naar info@virbac.nl en de
VIRBAC-groep verbindt zich ertoe om deze gegevens zo spoedig mogelijk te
corrigeren en/of te verwijderen.
In het geval dat een persoon de Site zou raadplegen en ons opmerkingen,
antwoorden, suggesties of andere informatie doorgeeft met betrekking tot de
VIRBAC-groep en/of door de Virbac groep aangeboden producten of diensten, is

deze laatste informatie niet als vertrouwelijk te beschouwen en zal de VIRBACgroep het recht hebben om de inhoud van deze woorden te kopiëren, te
gebruiken, bekend te maken en te verspreiden onder derden zonder enige
beperking. De VIRBAC-groep zal bovendien het recht hebben om deze vermelde
ideeën, concepten, know-how of technieken te gebruiken voor eender welk doel ,
alsook met name voor de ontwikkeling en of de vervaardiging van producten
alsmede de marketing van de producten of diensten .
Links van/naar andere Sites
De installatie van een hypertext-link die naar deze Site verwijst door andere
externe websites ,is gebonden aan de schriftelijke voorafgaande vergunning van
de VIRBAC-groep. De link „in-Line“ of om het even welk ander procédé om delen
van deze Site op plaatsen van derden te integreren is eveneens verboden,
behalve na schriftelijke voorafgaande vergunning van de VIRBAC-groep.
Deze Site bevat eveneens informatie afkomstig van derden en links naar andere
websites. De VIRBAC-groep beschikt over geen enkel controlemiddel over de
inhoud van deze Sites van derden die volkomen onafhankelijk blijven van de
VIRBAC-groep en kan niet verantwoordelijke gehouden worden voor alle
rechtstreekse of indirecte of toevallige schades, resulterend uit de toegang of
van het gebruik van deze informatie afkomstig van derden, noch van de inhoud
van de andere websites die met de Sites door een hypertext-link worden
verbonden. Elke verbinding met de andere websites valt onder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toegang voor dierenartsen
Aan dierenartsen die praktijk houden en/of metterwoon gevestigd zijn in
Nederland kan door Virbac Nederland een toegangssleutel ofwel login code
uitreiken, maar is daartoe uitdrukkelijk niet verplicht. Deze toegangssleutel geeft
toegang tot informatie welke uitsluitend bestemd is voor dierenartsen, ter
ondersteuning van een goed en juist gebruik van de door Virbac Nederland
aangeboden producten en/of diensten. Virbac Nederland behoudt zich het recht
voor te allen tijde login codes in te trekken of te wijzigen, waarna een nieuwe
aanvraag voor een login code kan worden ingediend. Oneigenlijk gebruik van een
dierenartsen login code waardoor niet-bevoegden toegang krijgen tot de
uitsluitend voor dierenartsen bestemde informatie is uitdrukkelijk NIET
TOEGESTAAN en wordt door Virbac aangemerkt als computervredebreuk
waarvan aangifte kan worden gedaan.

