Rechtsinformatie
Mine Safety Appliances Company (MSA)
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig, voordat u gebruik maakt van deze
website. Uw toegang tot en het gebruik van de website en de informatie hierop is
afhankelijk van het feit of u volledig instemt en handelt in overeenstemming met
deze voorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, dient u de
website direct te verlaten en niet langer gebruik te maken van de informatie die u
heeft verkregen via de website.

1. Auteursrecht en gebruik maken van de inhoud.
De auteursrechten en andere rechten op de informatie op deze website zijn
eigendom van MSA en/of haar dochterondernemingen wereldwijd. U heeft
toestemming om deze informatie te bekijken, te downloaden en te reproduceren
voor intern gebruik, vooropgesteld dat u 1) alle copyright vermeldingen uit het
originele materiaal handhaaft, 2) afbeeldingen alleen gebruikt met de
bijbehorende tekst van die afbeeldingen, en 3) de volgende copyright verklaring
opneemt:
© MSA. Alle rechten voorbehouden.
Elke andere publicatie of commercieel gebruik van de informatie van deze
website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
MSA.
U mag geen enkel deel van deze website beschikbaar maken als onderdeel van
een andere website, niet door het maken van een hyperlink, framing of op welke
andere wijze dan ook.
Deze website en de inhoud mogen niet worden gebruikt voor het maken van een
database van enig type, en ook mag deze informatie niet worden opgeslagen
(deels of in zijn geheel) in databases die toegankelijk zijn voor u of enige andere
derde, of worden gedistribueerd als database met de hele, of gedeeltelijke
website of de inhoud daarvan.

2. Andere voorwaarden en auteursrechten kunnen van toepassing zijn.
Aanvullende voorwaarden en condities gelden voor zakelijke transacties
uitgevoerd door, of eventuele acties van MSA via deze website. Aanvullende
voorwaarden zullen prevaleren boven informatie of communicatiefaciliteiten die
worden aangeboden via deze website. Niets in deze rechtsinfo pagina is bedoeld

ter aanpassing of wijziging van een eventuele overeenkomst die momenteel van
kracht is tussen u en MSA.Hoewel deze voorwaarden zijn bedoeld als algemeen
geldend voor alles onder msanet.com (of msaned.nl), kan deze website andere
eigendomsrechten en gebruiksbepalingen bevatten. De bepalingen hiervan
moeten worden nageleefd voor zover deze van toepassing zijn voor die bepaalde
delen van deze website waarvoor ze zijn bedoeld. Bepaalde delen van deze
website zijn bedoeld voor doelgroepen in bepaalde landen, zoals aangegeven
door speciale landenaanduidingen op de kopregel van de website-pagina
(bijvoorbeeld, "MSA United States," "MSA Britain," of "MSA Nordic"). De
gebruiksvoorwaarden voor landenspecifieke website-pagina's kunnen variëren
en kunnen worden gekozen via de MSA website voor dat bepaalde land. MSA
kan elk van de rechten die zijn vermeld in deze rechtsinfo pagina herroepen of
wijzigen op elk gewenst moment, door deze pagina bij te werken.

3. Andere intellectuele eigendomsrechten.
Merk op dat voor elk product, proces of technologie die in de informatie op deze
website wordt beschreven, andere intellectuele eigendomsrechten kunnen
gelden voorbehouden aan MSA, en waarvoor hier geen vergunning wordt
gegeven. MSA, het MSA logo en de meeste andere merknamen op deze website
zijn wereldwijde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MSA.
Handelsmerken van andere partijen worden aangegeven door beginhoofdletters
waar mogelijk en MSA erkent hun rechten.

4. Disclaimers.
DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "AS-IS",
UITSLUITEND VOOR INTERNE INFORMATIEDOELEINDEN, ZONDER ENIGE
VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE ACCURATESSE,
VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF ENIGE ANDERE GARANTIE,
WAARONDER ENIG GEIMPLICEERDE GARANTIE VOOR KWALITEIT,
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF
HET NIET INBREUK DOEN OP BEPAALDE RECHTEN.
IN GEEN ENKEL GEVAL IS MSA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PARTIJ
VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF
GEVOLGSCHADES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE VIA DE SITE IS
VERKREGEN OF VIA ENIGE ANDERE WEBSITE VIA LINKS, WAARONDER,
MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADES DIE VOORTKOMEN UIT VERLIES
VAN WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF
GEGEVENSVERLIES, ZELFS WANNEER MSA UITDRUKKELIJK IS

GERAADPLEEGD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES,
VOOR ZOVER MOGELIJK DE WETGEVING DIT MOGELIJK MAAKT. IN
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM
GESUGGEREERDE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT TE SLUITEN, DUS
KAN HET ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U NIET
VAN TOEPASSING ZIJN.
Het materiaal op deze website kan technische onjuistheden of typografische
fouten bevatten. Informatie wordt gewijzigd, bijgewerkt en verwijderd zonder
aankondiging vooraf. MSA kan altijd verbeteringen en/of veranderingen in
producten en/of programma's uitvoeren. MSA geeft geen garanties dat deze
website on-onderbroken zal werken, of storingsvrij, of dat fouten zullen worden
gecorrigeerd. MSA garandeert niet dat deze website compatibel is met uw
computerapparatuur of dat deze website of haar servers storingsvrij of virusvrij
zijn, of vrij van 'Wormen" of "Trojan horses" en MSA is niet aansprakelijk voor
enige schade die u leidt als gevolg van dergelijke problemen.
Daarnaast geeft MSA geen verklaringen of garanties omtrent enige andere
website die u wilt benaderen via deze website. Links die door MSA worden
aangeboden zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en moeten niet worden
opgevat als een goedkeuring van MSA van deze sites of hun inhoud.
Deze website omvat slechts een algemene omschrijving van de getoonde
producten. Hoewel toepassingen en prestaties worden omschreven, moeten
deze producten onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door
ongetrainde of ongekwalificeerde personen en niet eerder dan dat de
productinstructies, met eventuele waarschuwingen, zorgvuldig zijn gelezen en
begrepen. Alleen die instructies bevatten de volledige en gedetailleerde
informatie die nodig is voor een correct gebruik en onderhoud van deze
producten.

