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Gebruikersvoorwaarden Website en Webapplicatie BSC
ALGEMEEN
Deze website en webapplicatie is eigendom van- en wordt beheerd door Bureau Scheepvaart Certificering B.V. (hierna
te noemen BSC). BSC is gevestigd op de Bataviahaven 1 te Lelystad (NL). BSC is ingeschreven in het Nederlandse
handelsregister onder nummer 66459249.

DISCLAIMER
BSC zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te
verschaffen, in de vorm van gegevens, diensten of overige informatie.
BSC wijst hierbij uitdrukkelijk elke toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de
juistheid, actualiteit, compleetheid of geschiktheid voor een bepaald doel van enige op deze website aanwezige of via
deze website verschafte informatie, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of
andere rechten van derden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan de op deze website of
webapplicatie verschafte informatie.

AANSPRAKELIJKHEID
BSC is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang tot
deze website en webapplicatie. Daarnaast is BSC niet aansprakelijk voor het publiceren van niet juiste informatie en/of
gegevens op de website of webapplicatie.

WEBAPPLICATIE
Als u gebruik maakt van de BSC webapplicatie, dan worden gebruikersgegevens zoals IP-adres, locatie,
gebruikersnaam en internetbrowser door ons opgenomen in een logbestand. Deze gegevens zijn nodig om de werking
van de site te kunnen garanderen. Door het gebruik van onze webapplicatie geeft u ons toestemming om deze
gegevens vast te leggen. Wij respecteren uiteraard de privacy van de gebruikers van de webapplicaties, uw gegevens
worden door ons vertrouwelijk behandeld. BSC zal uw gegevens nooit verkopen aan derden en zullen alleen
beschikbaar gesteld worden voor een goede uitvoering van onze diensten.
Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de webapplicatie zijn strikt persoonlijke gegevens en dient u
geheim te houden voor andere personen. Wanneer u er voor kiest om deze gegevens te delen met andere personen
dan ligt deze verantwoordelijkheid bij u en kan BSC niet aansprakelijk worden gesteld voor het openbaar worden van
persoonlijke informatie.
BSC houdt zich ten alle tijden het recht om bij oneigenlijk gebruik van de webapplicatie het betreffende account te
blokkeren.

LINKS
Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. BSC wijst elke
verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. BSC is niet aansprakelijk voor enige schade of
enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van
dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op
dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de
gebruikers van deze website.
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PRODUCTEN EN DIENSTEN
Alle door- of namens BSC op deze website verschafte informatie met betrekking tot haar diensten, in de vorm van
gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar BSC
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze
informatie, diensten, of de gevolgen daarvan. Op alle diensten die worden verricht door BSC zijn de algemene
voorwaarden van BSC van toepassing, deze zijn gedeponeerd onder nummer 66459249 bij de Kamer van
Koophandel.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website
wordt verschaft eigendom van BSC (via tekst, afbeeldingen of andere wijze). BSC geeft u hierbij toestemming om
materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve
doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of
verkocht
 niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd
Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze
website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van BSC vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is niet
toegestaan.

SCHEIDBAARHEID
Als de gebruikersvoorwaarden van deze website en webapplicatie geheel of deels ongeldig worden, blijven de
partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door
bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het
ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze gebruikersvoorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website en webapplicatie is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer er toch een geschil zou
voortvloeien uit het gebruik van de website of webapplicatie dan onderwerpen partijen zich aan het Nederlandse
rechtssysteem.
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