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DISCLAIMER PIA TOURS SEVILLA 
 
1. Algemeen 

1.1.  Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website. 
1.2.  Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig. Als u het niet eens 

bent met deze disclaimer of een deel van deze disclaimer, mag u onze website niet 
gebruiken. 

1.3.  Onze website maakt gebruik van cookies van derden. Door onze website te gebruiken of 
akkoord te gaan met deze disclaimer, stemt u in met het gebruik van cookies in 
overeenstemming met de voorwaarden van het privacy- en cookiebeleid van de derde 
partijen zoals Google, TripAdvisor, etc. 

 
2. Copyright notice 

2.1.  Copyright (c) 2019, Pia Tours Sevilla. 
2.2.  Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze disclaimer: 

(a) Wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle copyright-en andere 
intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en 
(b) alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het 
materiaal op onze website zijn voorbehouden. 

 
3. Beperkte garanties 

3.1.  Wij geven geen garanties voor of vertegenwoordigen niet: 
(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd; 
(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of 
(c) that the website or any service on the website will remain available. 

3.2.  We behouden ons het recht voor om een of meer van onze website diensten te beëindigen 
of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar 
eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behoudens voor zover uitdrukkelijk 
anders bepaald in deze disclaimer, heeft u geen recht op enige vergoeding of andere 
betaling bij de beëindiging of wijziging van enige website diensten, of als we stoppen met 
het publiceren van de website. 

3.3.  Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van 
het gestelde in deze disclaimer, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking 
tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van onze website. 

 
4. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid 

4.1.  Niets in deze disclaimer zal: 
(a) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid 
beperken of uitsluiten; 
(b) aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken 
of uitsluiten; 
(c) verplichtingen te beperken op een manier die niet is toegestaan onder toepasselijk recht; 
(d) uitsluiten van verplichtingen die niet onder toepasselijk recht kunnen worden 
uitgesloten. 

4.2.  De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer:  
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(a) zijn onderhevig aan deze disclaimer; en 
(b) het beheersen van alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze disclaimer of met 
betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die 
voortvloeien uit het contract, in onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor 
schending van de wettelijke plicht. 

4.3.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een 
gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle. 

4.4.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bedrijfsverliezen, inclusief (maar niet 
beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie, 
verwachte besparingen, bedrijfsactiviteiten, contracten, commerciële kansen of goodwill. 

4.5.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, 
database of software. 

4.6.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige bijzondere, indirecte of 
gevolgschade. 

4.7.  U aanvaardt dat wij belang hebben bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid 
van onze functionarissen en medewerkers; u stemt ermee in dat u geen enkele claim 
persoonlijk zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot 
verliezen die u lijdt in verband met de website of deze disclaimer. 

 
5. Herziening 

5.1.  We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. 
5.2.  De herziene disclaimer is van toepassing op het gebruik van onze website vanaf het moment 

van publicatie van de herziene disclaimer op de website. 
 

6. Scheidbaarheid 
6.1.  Indien een bepaling van deze disclaimer door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit 

wordt bepaald als onwettig en/of onuitvoerbaar, blijven de andere bepalingen van kracht. 
6.2.  Als een onwettige en/of onafdwingbare bepaling van deze disclaimer rechtmatig of 

afdwingbaar zou zijn als een deel ervan wordt verwijderd, zal dat deel worden geacht te zijn 
verwijderd en zal de rest van de bepaling van kracht blijven. 
 

7. Onze gegevens 
7.1.  Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Pia Tours Sevilla. 
7.2.  Onze hoofd bedrijfszetel is: Número apto AP 281, 41710 Utrera, Sevilla (España). Dit is ons 

postadres en niet voor een bezoek of vergadering. 
7.3.  Onze bezoek-of ontmoetingspunten voor onze tours en diensten worden vermeld op onze 

website en in uw bevestiging e-mail. 
7.4.  U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bedrijfsadres zoals hierboven 

vermeld, per e-mail of telefonisch. Onze meest bijgewerkte contactgegevens vindt u op 
onze website. 

 
8. Credits 

8.1.  Dit document is gemaakt met een sjabloon van (www.seqlegal.com). 
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