
 

 

 Gebruiksvoorwaarden voor UTA exclusiefpagina  

 
1. Voorwoord  

Deze gebruiksvoorwaarden vullen in hun geldige versie de algemene voorwaarden van 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) aan en regelen de toegang tot de UTA 

exclusiefpagina en de daar ter beschikking gestelde inhoud.  

 

2. Toepassinggebied /geldigheid                                                                                                           

UTA klanten, die zich online onder www.uta.com laten registreren voor de exclusiefpagina. 

Na de succesvolle registratie worden de toegangsdata voor de online exclusiefpagina per 

e-mail naar het aangegeven adres gezonden. De klant verplicht zich om zodoende bij de 

aanmelding exacte en volledige gegevens te verstrekken en de meegedeelde gegevens 

te vermelden en de meegedeelde data dienovereenkomstig te corrigeren, voor zover er 

zich wijzigingen mochten voordoen. Met de aanmelding verklaart de klant akkoord te 

gaan met de bepalingen van deze aanvullende overeenkomst. Dit geldt ook voor alle 

overige gebruikers, waarvoor de klantadministrator binnen het klantenaccount zelfstandig 

toegangsrechten verleent.  

3. Gebruik van de UTA exclusiefpagina en vrijwaring                                                                          

Het gebruik van de UTA exclusiefpagina vindt plaats op eigen risico. UTA aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor het feit dat de internetsite evenals de inhoud ervan altijd 

beschikbaar zijn. Met name bij aanpassingen en/of wijzigingen en maatregelen, die 

dienen ter voorkoming of het verhelpen van fouten of functiestoringen, kan het gebeuren 

dat het systeem tijdelijk niet bereikbaar is. Voor andere, via een link geplaatste resp. 

aangeboden inhoud en prestaties van derden aanvaardt UTA geen verantwoordelijkheid. 

UTA bemiddelt alleen de toegang. Tegenover UTA bestaan noch rechten, noch plichten 

uit transacties met derden.  

4. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling  

UTA biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit 

van de ter beschikking gestelde informatie. Aanspraken tegenover UTA, die betrekking 

hebben op schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of niet-

gebruik van de vermelde informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige 

informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten. Voor zover er van de kant van UTA 

niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn 

vrijblijvend en niet bindend. UTA is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze 

aanvullende overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging ten dele of compleet te 

wijzigen, aan te vullen of te wissen. Door het gebruik van de UTA exclusiefpagina verklaart 

de klant akkoord te gaan met de wijzigingen. Voor zover er een beroep wordt gedaan op 

prestaties van derden, is UTA niet aansprakelijk voor de kwalitatieve of kwantitatieve 

beschikbaarheid ervan.  

 

5. Auteurs-, kenmerk- en gebruiksrechten                                                                                   

UTA doet er alles aan om in alle publicaties de auteursrechten aan de gebruikte foto’s, 



 

grafieken, logo’s en teksten in acht te nemen. Alle in de UTA exclusiefpagina genoemde 

en evt. door derden beschermde merktekens en handelsmerken vallen onbeperkt onder 

de bepalingen van het desbetreffende, geldige kentekenrecht en de eigendomsrechten 

van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het copyright voor gepubliceerde, door 

UTA zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij UTA. Een vermenigvuldiging of gebruik 

van foto’s, grafieken, logo’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is 

zonder uitdrukkelijke toestemming van UTA niet geoorloofd. Door de registratie voor de 

UTA exclusiefpagina wordt aan de UTA klant het enkelvoudige, niet overdraagbare recht 

verleend om de prestaties en inhoud van de UTA exclusiefpagina te gebruiken. De UTA 

klant verkrijgt daarnaast geen rechten of licenties over de inhoud. 

 

6. Privacybescherming 

UTA is verplicht om alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften met betrekking tot de privacybescherming te behandelen. De UTA klant 

verklaart ermee akkoord te gaan dat de bij de aanmelding meegedeelde en voor het 

gebruik van de UTA exclusiefpagina vereiste persoonsgerichte gegevens van de gebruiker 

voor de afwikkeling van het gebruik en voor statistieke doeleinden bij UTA worden 

opgeslagen en verwerkt. 


