
    

VISIONLINK® ASSET MANAGEMENT SERVICE  

Juridische informatie 

De VisionLink® asset managementservice is een application-based dienst, geproduceerd door VirtualSite Solutions LLC (“VSS”) 
en gehost en gedistribueerd via deze website door Trimble Inc. (“Trimble”).  

Algemene afstandsverklaring.  Alle inhoud en informatie op deze website, met inbegrip van tekst, grafische elementen, 
afbeeldingen, koppelingen en software wordt "as is" geleverd, uitsluitend ten behoeve van dealers en eindgebruikers van de 
VisionLink asset management service, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
impliciete garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-inbreukmakende 
karakter.  Noch VSS noch Trimble aanvaardt verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke informatie of andere inhoud 
van de site, noch garandeert een van beiden dat de inhoud of informatie actueel is; dat deze website op een bepaalde tijd of 
locatie beschikbaar zal zijn; dat defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat deze vrij is van virussen of andere 
schadelijke componenten. Uw gebruik van deze website is volledig voor eigen risico. VSS en Trimble mogen de inhoud en 
informatie en de producten of diensten die worden vermeld op ieder moment en zonder mededeling vooraf wijzigen. Vermelding 
van andere producten of diensten dan die van VSS of Trimble dienen uitsluitend ter informatie en kunnen niet gezien worden als 
een goedkeuring of aanbeveling. 

Berichten van gebruikers.  Wanneer u ervoor kiest om direct met VSS of Trimble te communiceren door middel van commentaar, 
vragen, suggesties, ideeën etc. met betrekking tot deze website of de producten en diensten die via deze website beschikbaar 
zijn, dan stemt u ermee in dat dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk zal worden beschouwd, dat noch VSS noch Trimble 
verplicht zijn op uw bericht te reageren en dat beiden gerechtigd zijn die informatie te reproduceren, te gebruiken, bekend te 
maken en te distribueren aan anderen zonder enige beperking (ook voor het ontwikkelen, fabriceren en op de markt brengen van 
producten en diensten waarin dergelijke informatie is opgenomen) zonder jegens u of enige derde voor betaling of andere 
vergoeding aansprakelijk te zijn. 

Privacy.  Om meer informatie te krijgen overTrimble's algemene beleid ten aanzien van gegevensbescherming, kunt u de 
Privacyverklaring van Trimble lezen, die u op elk gewenst moment op de homepagina van deze Site kunt raadplegen.  
Aanvullende voorwaarden met betrekking tot privacy en gebruikersdata die uitdrukkelijk op uw gebruik van de VisionLink asset 
management service van toepassing zijn, zijn uiteengezet in de VisionLink Service Gebruiksvoorwaarden en 
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die op elk gewenst moment vanaf de homepage van deze Site beschikbaar is.    

Officiële taal.  De officiële taal van deze mededeling is Engels.  Ten behoeve van interpretatie, of in geval van een conflict tussen 
de Engelse versie en een versie van deze mededeling in een andere taal, is de Engelstalige versie doorslaggevend. 
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