
Gebruik van de Website
Terms of Use of the Website

1. ONDERWERP VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De huidige gebruiksvoorwaarden (de " Gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van (met inbegrip van de loutere toegang

tot) de webpagina's die deel uitmaken van een van de websites die Salto Systems, S.L. ("Salto”) beschikbaar stelt aan

internetgebruikers (elk afzonderlijk “Website

De Salto Groep is samengesteld uit verschillende entiteiten en filialen (" Entiteiten van de Groep" of "Entiteiten van de Salto

Groep") die gevestigd zijn in verschillende landen waar de Salto Groep direct aanwezig is, te raadplegen op

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Het gebruik van de Website verleent de hoedanigheid van gebruiker van de Website (de " Gebruikers") en houdt de volledige en

onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker in van alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker

niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij zich te onthouden van het bezoeken of

gebruiken van de Website.

Alle Gebruikers die toegang hebben tot de Website stemmen ermee in gebonden te zijn aan de inhoud van deze

Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat zij toegang hebben tot de Website. De Gebruiker moeten deze

Gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is de Website te gebruiken, aangezien zowel

de Website als de gebruiksvoorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, wijzigingen kunnen

ondergaan. 

Sommige diensten of functies van de Website, toegankelijk voor internetgebruikers of exclusief voor klanten van Salto, of

klanten van de Entiteiten van de Groep, kunnen onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden (de "Bijzondere Voorwaarden")

die, in voorkomend geval, deze Gebruiksvoorwaarden kunnen vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de Gebruikers

moeten worden aanvaard voordat de levering van de relevante dienst begint (volgens de voorwaarden die daarin zijn

uiteengezet).

2. GEBRUIK EN AANSPRAKELIJKHEID

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn gratis, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, onverminderd

de aansluitingskosten die Gebruikers betalen om toegang te krijgen tot het bijbehorende telecommunicatienetwerk.

De gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat hij de Website in alle gevallen onder zijn enige en

exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de Website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet en met deze

Gebruiksvoorwaarden. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om zich bij het gebruik van de Website niet in te laten met gedragingen die het imago, de

belangen of de rechten van Salto, de Entiteiten van de Groep of van derden kunnen schaden, of die de Website kunnen

beschadigen, uitschakelen of overbelasten, of die in welke vorm dan ook het normale gebruik van de Website kunnen

belemmeren. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich er onder andere toe om:
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Juiste informatie te verstrekken over de gegevens die worden gevraagd in de formulieren die door Salto worden gegeven

voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die worden aangeboden door de Website en om deze actueel te houden.

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van Salto, in het geval dat de door de Gebruiker verstrekte gegevens onjuist,

onnauwkeurig of misleidend zijn, heeft Salto het recht om de toegang tot de Website te weigeren of op te schorten. 

Zich te onthouden van het invoeren, opslaan of verspreiden via de Website van programma's, gegevens, virussen, codes of

andere elektronische of fysieke middelen die schade kunnen toebrengen aan de Website, aan de diensten, aan de uitrusting,

aan de systemen of aan de netwerken van Salto of de Entiteiten van de Groep, van enige Gebruiker of van enige andere

derde. 

Zich te onthouden van het wijzigen, kopiëren, downloaden, decompileren, reverse engineering, toekennen van licenties,

verhuren, verkopen of imiteren van de Website, de inhoud of de basis software.

Zich te onthouden van het introduceren, opslaan of verspreiden via de Website van enige inhoud die inbreuk kan maken op

de rechten van derden en van enige inhoud die de Gebruiker niet gerechtigd is aan derden ter beschikking te stellen (onder

voorbehoud van de toepasselijke wetgeving).

Zich te onthouden van ongeoorloofde toegang tot een deel van de Website, tot andere systemen of netwerken die

verbonden zijn met de Website, tot een server van Salto of een van de Entitetein van de Groep, of tot de diensten die via de

Website worden aangeboden, door middel van hacking of vervalsing, het ontfutselen van wachtwoorden of op welke andere

onrechtmatige wijze dan ook.

Zich te onthouden van het schenden, of pogen te schenden, van de veiligheids- of authentiseringsmaatregelen van de

Website of van een netwerk dat ermee verbonden is, of van de veiligheids- of beschermingsmaatregelen die inherent zijn

aan de inhoud die op de Website wordt aangeboden.

Zich te onthouden van elke actie die een onevenredige of onnodige verzadiging veroorzaakt in de infrastructuur van de

Website of in de systemen of netwerken van Salto of de Entiteiten van de Groep, evenals de systemen en netwerken

verbonden met de Website.

In ieder geval is Salto, of één van de Entiteiten van de Groep, niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de Gebruiker kan

maken van de Website of van de inhoud ervan. De Gebruiker is aansprakelijk jegens Salto, en de Entiteiten van de Groep, of

jegens derden voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze

gebruiksverplichtingen (inclusief, zonder beperking, het gebruik dat inbreuk maakt op de intellectuele en industriële

eigendomsrechten van derden).

Salto implementeert redelijkerwijs passende veiligheidsmaatregelen om het bestaan van virussen, wormen of andere

kwaadaardige software te identificeren. Desondanks moeten de Gebruikers zich ervan bewust zijn dat de

veiligheidsmaatregelen van de computersystemen op het Internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat Salto, of de Entiteiten

van de Groep, dus niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen

veroorzaken aan de computersystemen van de Gebruikers (software en hardware) of aan de elektronische documenten en de

bestanden die zich daarin bevinden. De gebruiker is in alle gevallen verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van

adequate middelen voor het opsporen en desinfecteren van kwaadaardige software. Salto, of een van de Entiteiten van de

Groep, is niet aansprakelijk voor enige schade aan de systemen, hardware of software van Gebruikers of van derden tijdens

het aanbieden van de toegang tot of het gebruik van diensten van de Website.

De toegang tot de Website vereist diensten en leveringen van derden, met inbegrip van de transmissie via

telecommunicatienetwerken, waarvan de betrouwbaarheid, de kwaliteit, de continuïteit en het functioneren niet onder de
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verantwoordelijkheid van Salto vallen, noch onder die van een van de Entiteiten van de Groep. Dienovereenkomstig kunnen de

diensten die geleverd worden via de Website opgeschort, geannuleerd of geblokkeerd worden. Salto is niet verantwoordelijk,

noch de Entiteiten van de Groep, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die de Gebruiker kan lijden als gevolg van

storingen of onderbrekingen in het telecommunicatienetwerk die de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van

de Website veroorzaken.

Desalniettemin verklaart Salto dat zij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen, binnen haar mogelijkheden en de stand

van de techniek, om de werking van de Website te garanderen.

Salto behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment te onderbreken, zonder dat een voorafgaand

verzoek nodig is, om technische, veiligheids-, controle- of onderhoudsredenen, bij stroomuitval of om welke andere reden dan

ook.

 

3 .INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle inhoud van de Website, waaronder wordt verstaan, maar niet beperkt tot tekst, foto's, grafieken, beelden, iconen,

technologie, software, links en andere audiovisuele of audio-inhoud, evenals hun grafisch ontwerp en broncodes (de "Inhoud"),

is het intellectuele of industriële eigendom van Salto, van de Entiteiten van de Groep of van derden.

De Gebruiker is als enige gemachtigd om de Inhoud van de Website te bekijken. In geen geval kunnen industriële of

intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van exploitatierechten erkend door de geldende wetgeving inzake intellectuele

eigendom) worden geacht te zijn verleend of in licentie gegeven aan de Gebruiker, behalve voor die inhoud die strikt

noodzakelijk is voor het gebruik van de Website onder voorbehoud van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker ten strengste verboden zich bezig te houden met de reproductie, transformatie, distributie, openbare

mededeling, publicatie, extractie, hergebruik, verzending of gebruik van welke aard dan ook, door middel van welk middel of

procedure dan ook, van enige Inhoud of element van de Website, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door

Salto.

De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen of pogen te verkrijgen van de Inhoud via andere middelen of

procedures dan die welke hem ter beschikking zijn gesteld of voor dat doel zijn aangegeven of die op het internet gebruikelijk

zijn (voor zover dit laatste niet het risico inhoudt dat de Website wordt geschaad of onbruikbaar wordt gemaakt). De Gebruiker

moet te allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten respecteren die van toepassing zijn op de Website, of ze

nu in het bezit zijn van Salto, van de Entiteiten van de Groep of van derden.

De merken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van Salto, van de Entiteiten van de Groep of van derden,

en de toegang tot de Website kan niet worden beschouwd als het toekennen van enig recht op deze merken, handelsnamen

en/of onderscheidende tekens. Bijgevolg geldt voor verwijzingen naar handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende

tekens, ongeacht of deze eigendom zijn van Salto, van Entiteiten van de Groep of van derden, een impliciet verbod op het

gebruik ervan zonder toestemming van Salto of van de rechtmatige eigenaars.

Ook is het verboden om de aanduidingen van het auteursrecht of andere vermeldingen die de rechthebbenden van de inhoud

die de Gebruiker op de Website vindt identificeren, te verwijderen of te manipuleren, evenals elk beschermingsmechanisme of

informatie die is opgenomen in de inhoud die op de Website wordt aangeboden.

Gebruik van de Website saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


4. INHOUD

Salto streeft ernaar dat de Inhoud van de Website van de hoogst mogelijke kwaliteit is en redelijkerwijs up-to-date is, maar

garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en de relevantie ervan of dat ze up-to-date is. De Inhoud die

wordt weergegeven op en/of gedownload van de Websites zijn voor illustratieve doeleinden en worden slechts beschouwd als

niet-bindende indicaties bij benadering. Salto aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van enige

onvolledige of onjuiste informatie getoond aan of verkregen door de Gebruiker via de Website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Inhoud van deze Website te gebruiken in overeenstemming met de wet en met deze

Gebruiksvoorwaarden, alsook met de Bijzondere Voorwaarden die eventueel van toepassing kunnen zijn ingevolge de

bepalingen van deel 1. 

Salto is niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel dat kan voortvloeien uit het gebruik van de inhoud door de

Gebruikers of uit de schending door de Gebruikers van enige geldende wettelijke bepaling.

Indien de Gebruiker zich bewust wordt van het bestaan van onwettige of illegale inhoud, die in strijd is met de wet of die een

inbreuk kan vormen op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, dient hij Salto hiervan onmiddellijk op de hoogte te

stellen via het e-mailadres dat aan het begin van deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, zodat Salto passende

maatregelen kan treffen.

Ook als een Gebruiker of derde partij van mening is dat enige inhoud van de Website die eigendom is van Salto inbreuk maakt

op hun intellectuele eigendomsrechten en / of industriële en alle andere rechten, moet hij een mededeling sturen naar het e-

mailadres vermeld aan het begin van deze Gebruiksvoorwaarden met de volgende informatie:

Identificatie- en contactgegevens van de eiser of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Document of documenten die uw status als eigenaar van de vermeende geschonden rechten bewijzen.

Gedetailleerde beschrijving van de rechten waarop Salto inbreuk zou hebben gepleegd, alsmede de exacte locatie ervan op

de website.

Uitdrukkelijke verklaring van de eiser dat het gebruik van de inhoud heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de

eigenaar van de rechten die geschonden zouden zijn.

Voor alle duidelijkheid, alle informatie op de Website of de documenten die gedownload zijn van één van hen vormen geen

aanbod van Salto aan de Gebruiker, noch zal dit geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige contractuele verplichting,

van welke aard dan ook, door Salto. 

Voor het verkrijgen van volledige informatie over de producten en diensten van Salto en/of een commerciële aanbieding,

gelieve contact op te nemen met de plaatselijke erkende dealer of het kantoor van Salto.

5. LINKS NAAR DE WEBSITE

5.1 Links naar de website

De Gebruiker en, in het algemeen, iedere natuurlijke of rechtspersoon die een hyperlink of een technische link (bv. tekstlinks of

knoppen) van zijn website naar de Website (de "Hyperlink") wil aanbrengen, moet vooraf de schriftelijke toestemming van

Salto verkrijgen..
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Zelfs indien Salto hiertoe vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal de creatie van de Hyperlink in

geen geval het bestaan impliceren van enige relatie tussen Salto, of de Entiteiten van de Groep, en de eigenaar van de website

of webpagina waar de Hyperlink is gecreëerd, noch de aanvaarding of goedkeuring door Salto van diens inhoud of diensten. In

geen geval zal op de website waar de Hyperlink zich bevindt, worden vermeld dat Salto heeft ingestemd met de invoeging van

de Hyperlink, of anderszins de diensten van de website waar de Hyperlink verschijnt, sponsort, ermee samenwerkt, controleert

of er toezicht op houdt. 

In ieder geval behoudt Salto zich het recht voor om op ieder moment een Hyperlink naar de Website te verbieden of

onbruikbaar te maken, met name in het geval van onwettige activiteiten of inhoud op de website waar de Hyperlink is

geplaatst. In deze zin, Salto heeft niet de capaciteit, menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, producten

of diensten aangeboden door andere websites die een Hyperlink naar de Website hebben gemaakt, te controleren. Salto

neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor enig aspect dat verband houdt met de webpagina die deze Hyperlink

plaatst, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de werking, de toegang, de gegevens, de informatie, de eigen links en/of de

inhoud in het algemeen.

5.2 Gelinkte sites van de Website

Deze Website stelt de Gebruiker, uitsluitend voor het zoeken naar en verkrijgen van toegang tot informatie, inhoud en diensten

die op het internet beschikbaar zijn, hyperlinks of technische links (bv. tekstlinks of knoppen) ter beschikking waarmee de

Gebruiker toegang kan krijgen tot internetsites of portaalsites die toebehoren aan of beheerd worden door derden (de

"Gelinkte Sites

Salto biedt de link naar de Gelinkte Sites aan voor het gemak van de Gebruiker. Salto biedt de informatie, inhoud en diensten

die beschikbaar zijn op de Gelinkte Sites niet aan en verkoopt deze niet, noch voor zichzelf noch voor derden. Salto keurt de

inhoud en diensten of enig materiaal van welke aard dan ook op de Gelinkte Sites niet goed, houdt er geen toezicht op en

controleert deze niet. De Gebruiker neemt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor het surfen op

dergelijke sites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid

gepubliceerd op dergelijke Gelinkte Sites te lezen en te aanvaarden.

Salto zal elke link naar Gelinkte Sites intrekken wanneer ze zich ervan bewust wordt dat de Gelinkte Sites verwijzen naar

webpagina's waarvan de inhoud of diensten onwettig zijn, inbreuk maken op goederen of rechten van derden, schadelijk zijn,

in strijd zijn met de goede zeden of goed gedrag (denigrerend, gewelddadig, racistisch, pornografisch, enz.).

Ook in het geval dat de Gebruiker constateert dat de Gelinkte Sites verwijzen naar webpagina's waarvan de inhoud of diensten

onwettig zijn, inbreuk maken op goederen of rechten van derden, schadelijk zijn, in strijd zijn met de goede zeden of gedrag

(denigrerend, gewelddadig, racistisch, pornografisch, enz. ), kan de Gebruiker contact opnemen met Salto met vermelding van

ten minste (i) zijn identificatiegegevens (naam, adres, telefoon en e-mail), (ii) de beschrijving van de feiten die de onwettigheid

of ongeschiktheid van de Gelinkte Site aantonen en, (iii) in geval van schending van goederen of rechten van derden, de

identificatie van de houder van dergelijke geschonden goederen of rechten, indien verschillend van de persoon die de

communicatie verzendt. 

De ontvangst door Salto van dergelijke communicatie brengt in geen geval de effectieve kennis met zich mee van de

activiteiten of de inhoud waarnaar de verzender in zijn communicatie verwijst, voor de doeleinden die zijn uiteengezet in wet

34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, evenals in elk ander

gelijkwaardig rechtsgebied dat eventueel van toepassing zou zijn.
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6. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De Gebruiker kan de informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens die Salto kan uitvoeren, raadplegen in het

Privacybeleid https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. ALGEMENE INFORMATIE

De titels van de verschillende clausules zijn louter informatief, en zullen de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden niet

beïnvloeden, kwalificeren of verruimen. Salto kan de hierin vastgelegde voorwaarden wijzigen, door het publiceren van elke

wijziging in dezelfde vorm waarin deze Gebruiksvoorwaarden verschijnen of door middel van elke vorm van communicatie

gericht aan de Gebruikers.

De tijdelijke geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden valt dus samen met het moment dat ze op de Website worden

weergegeven, tot ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Vanaf dat moment worden de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden

van kracht.

Onverminderd de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden die kunnen worden vastgesteld, kan Salto op elk moment en

zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de Website beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder

dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Na deze beëindiging blijft het verbod op het gebruik van

de inhoud, dat eerder in de huidige Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, van kracht.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden die

eventueel op de Website zijn vastgesteld, hebben de bepalingen van de laatstgenoemde voorrang.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een

rechtbank, gerechtshof of bevoegde administratieve instantie, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed

hebben op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het niet uitoefenen of afdwingen door Salto van enig recht of bepaling vervat in deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen

verklaring van afstand daarvan, tenzij erkend en schriftelijk overeengekomen door Salto.

8. WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn volledig onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Vrijwaring:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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