DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze
disclaimer.

Privacy verklaring
Ukie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of
enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen.
Hierover vindt u meer in onze Privacy Policy, te vinden op http://www.fjordukie.nl/privacy_policy_ukie.pdf.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te
laten zijn.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ukie wijst elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met
betrekking tot eventuele typografische of andere fouten of weglatingen op deze website nadrukkelijk van de hand. In
het geval dat een product met een onjuiste prijs of onjuiste informatie wordt weergegeven, behoudt Ukie zich het
recht voor om bestellingen van het onjuist weergegeven product te weigeren of te annuleren.
Ukie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Ukie behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren of de diensten te ontzeggen zonder daar verantwoording
voor af te leggen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden
gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Ukie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan Ukie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming door Ukie.

