Privacy
In principe kunt u onze website bezoeken zonder u te identificeren of persoonlijke gegevens door
te geven. In sommige gevallen vragen wij echter wel uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld
wanneer u een bestelling plaatst, bij correspondentie, bij het invullen van een
inschrijvingsformulier of wanneer u solliciteert. Wij kunnen deze informatie aanvullen om een
transactie te voltooien of een betere service te leveren.
Gebruik van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens worden gebruikt om:
• het ons – of anderen – mogelijk te maken aan uw verzoeken en/of behoeften te
voldoen,contact met u op te nemen voor tevredenheidsonderzoeken, marktonderzoek of
in verband met bepaalde transacties,
• onze zakenrelatie verder te ontwikkelen wanneer u een distributeur of reseller van
Flection bent,
• marketingactiviteiten door ons of andere organisaties uit te (laten) voeren, indien u ons
hiertoe gemachtigd hebt,
• analyses uit te voeren in een niet identificeerbaar formaat.
Uw keuzes
• Wanneer wij informatie over u vragen, kunt u ons tegelijkertijd laten weten als u niet
wenst dat deze wordt gebruikt voor verder marketingcontact. Wij zullen uw wensen
respecteren.
• U kunt eveneens de optie cookies in uw webbrowser uitschakelen, zodat uw persoonlijke
kenmerken gedeactiveerd worden.
Contact met ons opnemen
Als u meer informatie wilt ontvangen over het privacybeleid van Flection, kunt u een e-mail sturen
naar privacy@flection.com Dit email adres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft een
Javascript-enabled browser nodig om berichten te kunnen lezen

Website Disclaimer
De website van Flection en het materiaal hierin worden geleverd “zoals het is”. Flection
accepteert geen aansprakelijkheid of garanties, noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking
tot de Flection- of eFlection-sites, het functioneren ervan, de inhoud, informatie, materiaal of de
millenniumgarantie. Flection weerlegt alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking
tot haar sites of het gebruik ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verhandelbaarheid
en de geschiktheid voor bepaalde doeleinden. U gaat ermee akkoord dat Flection, de directie,
medewerkers, personeel of andere vertegenwoordigers niet verantwoordelijk kunnen worden
gesteld voor schade voortvloeiend uit de werking, inhoud of het gebruik van de Flection-site. U
gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid allesomvattend is en van
toepassing is op alle schade, met inbegrip en zonder beperking van directe, indirecte,
compenserende, speciale, incidentele, hoge en voortvloeiende schade.
In het geval dat een product in de prijslijst is opgenomen met een onjuiste prijs of met onjuiste
informatie als gevolg van een typografische fout of als gevolg van verkeerde prijs- of
productinformatie ontvangen van onze leveranciers, behoudt Flection zich het recht toe alle
geplaatste bestellingen voor het product met de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren.
Flection heeft het recht om zulke bestellingen te weigeren of te annuleren, zelfs als de bestelling
is bevestigd en uw creditcard is gedebiteerd. Indien de betaling al gedaan is voor de aankoop en
uw bestelling wordt geannuleerd, zal Flection onmiddellijk het nodige doen om uw
creditcardrekening te crediteren of het bedrag over te boeken naar uw bankrekening.
Deze site bevat links naar andere sites op het Internet die eigendom zijn van en geëxploiteerd
worden door derden. Het is u bekend dat Flection geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor
de exploitatie of de inhoud op een van deze sites.

Verzekeringverklaring
Een algemene, commerciële aansprakelijkheidsverzekering met beperkingen wat betreft de
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en eigendomsschade van minstens € 1.000.000
persoonlijk letsel per gebeurtenis, € 2.000.000 als algemeen totaalbedrag en een dekking voor
producten/volledige exploitatie waarbij inbegrepen aansprakelijkheid voor panden/exploitatie,
onafhankelijke zakelijke aansprakelijkheid en, op brede schaal, contractuele aansprakelijkheid
specifiek ter ondersteuning van, maar niet beperkt tot, de schadevergoedingen vooropgesteld in
deze overeenkomst. Deze polis (a) bevat een subrogatieclausule ten gunste van de klant; (b)
wordt geëndosseerd om de klant als bijkomende verzekerde in te sluiten; (c) omvat wederzijdse
aansprakelijkheid en deelbaarheid van de rentedekking; en (d) zal bepalen dat een dergelijke
verzekering voorrang heeft op andere verzekeringen afgesloten door de klant.
Ongevallenverzekering met betrekking tot de uitrusting en/of materialen voor "alle risico’s" zoals:
materieel verlies of schade, waarbij inbegrepen en zonder beperking: verlies door brand (waarbij
inbegrepen een uitgebreide dekking), diefstal, aanvaring en andere soortgelijke risico’s, die
normaliter op zich genomen worden door een zorgvuldige bedrijfsleider van een bedrijf gelijkend
op een bedrijf waarmee de verkoper een contract heeft gesloten en voor een bedrag gelijk aan de
waarde van de volledige vervanging van de uitrusting en/of het materiaal.

