
GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR WWW.TUMMERS.NL 
 

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de website 
www.tummers.nl (de "Website") beheerd door Tummers Food Processing Solutions bv 
("Tummers" of "Wij"). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze 
Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Website niet te 
gebruiken. 

 
1. Gebruik van de Website 

 
U mag de Website alleen gebruiken voor persoonlijk of in-company en niet-commercieel gebruik.  
U mag de Website niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel. U mag niets kopiëren, 
reproduceren, distribueren, publiceren, presenteren, wijzigen of afgeleide werken maken van enig 
deel van de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tummers. 

 
2. Content 

 
Alle content op de Website inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, foto’s, video's en 
software, is eigendom van Tummers of haar licentiegevers en wordt beschermd door 
auteursrecht, merk- en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen enkele vorm van 
content op de Website gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tummers. 

 
3. Koppelingen 

 
De Website kan koppelingen bevatten naar websites van derde partijen. Tummers is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of enige schade of verlies veroorzaakt 
door, of in verband met uw gebruik van gelinkte websites. 

 
4. Disclaimer 

 
De Website wordt aangeboden op een "het is zoals het is" basis zonder garanties van welke soort 
dan ook, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van titel, inbreuk, of 
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Tummers 
garandeert niet dat de Website foutloos, ononderbroken of vrij van virussen of andere schadelijke 
componenten zal zijn. 

 
5. Beperking van Aansprakelijkheid 

 
Tummers is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of 
in enig opzicht, verband houdt met het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website.  
Dit geldt ook voor het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet up-to-
date is, zelfs als Tummers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
 

6. Schadeloosstelling 
 

U stemt ermee in Tummers en diens filialen, functionarissen, agenten, werknemers en 
licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke 
advocatenhonoraria, gemaakt door enig derde partij, ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit 
uw gebruik van de Website, uw overtreding van deze Voorwaarden, of uw schending van enige 
rechten van andere partijen. 
 

7. Privacy 
 
Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt via de Website, is onze privacyverklaring van 
toepassing. Wij raden u aan onze privacyverklaring goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens 
deelt. 
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8. Veranderingen van de Voorwaarden 
 

Tummers behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te 
mogen bewerken. Uw gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord 
gaat met de gewijzigde Voorwaarden. 
 

9. Regelgeving en wet 
 

Deze Voorwaarden en het gebruik van de Website zullen uitgevoerd en geconstrueerd worden in 
overeenstemming met de wetten van de Nederland zonder rekening te houden met haar 
conflicterende wettelijke bepalingen. 

 
10. Geschil Oplossing 

 
Elk geschil dat ontstaat uit of in verband met deze Voorwaarden zal uitsluitend worden opgelost 
door de bevoegde rechtbank in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, Nederland. 

 
11. Contact 

 
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze termen, kunt u contact met ons opnemen via 
info@tummers.nl . 

 

Laatst bijgewerkt: Maart 9, 2023. 
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