Algemene voorwaarden
www.ro-spain.com
Voordat u gebruik maakt van www.ro-spain.com adviseren wij u eerst
zorgvuldig deze algemene voorwaarden te lezen. U dient www.rospain.com niet te gebruiken wanneer u met een of meerdere
voorwaarden niet akkoord gaat. Door gebruik te maken van www.rospain.com, geeft de gebruiker aan in te stemmen met de Algemene
voorwaarden.
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Algemeen

www.ro-spain.com is een website van Dyromo Trade S.L. Hierna te
noemen RO-Spain.com

Klantenregistratie

Voor het verlenen van enkele diensten heeft RO-Spain.com een
aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam,
adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zijn
nodig om de klant te registreren en te kunnen bereiken indien dat
nodig mocht zijn. De klant wordt bij het invullen van de benodigde
gegevens de keuze gelaten of hij/zij akkoord gaat met de algemene
voorwaarden. Indien men niet akkoord gaat met de algemene
voorwaarden, worden de gegevens niet opgenomen in het bestand en
kan de aanvraag niet worden verwerkt. Ingevulde gegevens of
gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden.
Het doel van deze gegevens is om het gebruik van de diensten van
RO-Spain.com en haar partners zo optimaal mogelijk te maken. ROSpain.com kan in samenwerking met haar partners klanten (laten),
eventueel na analyse, benaderen met aanbiedingen voor
woongerelateerde producten en/of diensten of andere interessante
informatie, activiteiten en aanbiedingen.

Toegestaan gebruik

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker
of klant die gebruik maakt van RO-Spain.com, danwel van de
aangeboden diensten van RO-Spain.com. Wanneer u gebruik maakt
van RO-Spain.com dan moet u zich gedragen zoals van een
verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden
verwacht.
De gebruiker kan zonder enige verplichtingen alle gegevens met
betrekking tot de te koop staande onroerende goederen raadplegen.
De gebruiker engageert zich er evenwel toe op geen enkele wijze de
gegevens zelf verder te verspreiden of te commercialiseren.
Alle informatie op RO-Spain.com is beschermd door de Auteurswet
en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie,
producten en/of diensten die via deze website worden verschaft
mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie
of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROSpain.com
Het is de gebruiker ook niet toegestaan om (de inhoud van) ROSpain.com te gebruiken voor:
- handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet;
- handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of
goed zeden;
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of
aan voornoemd toegestaan gebruik van RO-Spain.com en/of haar
leveranciers, behoudt RO-Spain.com zich het recht voor om de
hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen
in welke vorm dan ook, die het systeem van RO-Spain.com, op welke
wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van
RO-Spain.com en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of
gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van
de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het
woord berusten bij Huislijn.nl.

Klachten

Klachten dienen, bij voorkeur per email info@ro-spain.com, direct
doch binnen een week gemeld te worden aan RO-Spain.com. ROSpain.com zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week
reageren.

Beschikbaarheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar ROSpain.com garandeert niet dat de op de website aangeboden
informatie en materiaal up to date, beschikbaar, volledig en/of
foutloos is. RO-Spain.com garandeert ook niet dat de op de website
aangeboden informatie vrij is van virussen. RO-Spain.com
garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de
website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen
worden.
Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u
aan om contact op te nemen met de aanbieder van deze informatie
RO-Spain.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie
die u ontleent aan RO-Spain.com.

Gebruik van Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken
de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die
informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor
makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je
ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals
locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze
bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen
websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke
pagina's - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige
cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en
adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze
relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de
meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij
cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk
gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één
van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw
browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies
op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of
opnieuw moet inloggen.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en
telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan
namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er
met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel
opgebouwd.

Bezoekgegevens

Op RO-Spain.com worden bezoekgegevens opgeslagen zodat ROSpain.com haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is
algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele
bezoeker.

Overige

RO-Spain.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene
voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom
regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.
De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands
recht. Ontstane geschillen tussen RO-Spain.com en derden naar
aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Spanje.	
  

