B&C UPLOAD LOGO – GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze tool die B&C u gratis aanbiedt is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden.
B&C behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving te updaten. U kunt de recentste versie van
deze gebruiksvoorwaarden raadplegen door op de link "Gebruiksvoorwaarden" te klikken
die zich:
https://assets.bc-collection.eu/other/BC-TERMS-OF-USE-UPLOAD-LOGO-NL.pdf
De gebruiksvergunning voor de B&C Upload Logo tool wordt verleend op voorwaarde dat
U deze tool alleen gebruikt voor B&C producten. Met andere woorden, U mag deze tool
niet gebruiken om andere dan B&C producten te promoten.
De gebruiksvergunning voor de B&C Upload Logo tool houdt niet het recht in om deze tool
en de afbeeldingen aangemaakt door deze tool te wijzigen. Alle rechten op de B&C Upload
Logo tool behoren toe aan B&C.
B&C wijst elke aansprakelijkheid af voor de geïllustreerde personalisatie van zijn product. U
bent als enige aansprakelijk voor het door U gepersonaliseerde bedrukte B&C product en U
verbindt zich ertoe dat de gebruikte afbeeldingen/onderscheidende tekens:
- Geen inbreuk maken op de rechten van derden;
- Geen bedrieglijke of misleidende inhoud bevatten;
- Geen elementen bevatten die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;
- Niet in overtreding zijn met toepasselijke wetten of reglementen;
- De kwaliteit van de producten niet aantasten.

U verbindt zich ertoe B&C volledig schadeloos te stellen voor alle kosten en vergoedingen
van welke aard dan ook (met inbegrip van advocatenkosten) die B&C mocht oplopen naar
aanleiding van klachten van en/of rechtsvorderingen van derden vanwege de schending van
hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op afbeelding en/of enige schade
veroorzaakt door de inbreuk op de voornoemde bepalingen.
Mocht U hierover vragen hebben, dan kunt U altijd contact met ons opnemen op het
e-mailadres beinspired@bc-collection.eu
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