FLYER gebruiksvoorwaarden website FLYER-fietsen.nl
1. Exploitant en doel
Deze website wordt geëxploiteerd door FLYER Benelux B.V., Salland 5, 1948 RE Beverwijk, Nederland
(hierna te noemen: 'FLYER e-bikes'). FLYER e-bikes ontwikkelt, produceert en verkoopt voornamelijk
elektrische fietsen. Het hoofddoel van de website is klanten, dealers en andere belangstellenden te
informeren over de producten en activiteiten van FLYER e-bikes. Tenzij anders vermeld, is het niet de
bedoeling van FLYER e-bikes dat de gegevens op deze website juridisch bindend zijn. Mocht u
belangstelling hebben voor een specifieke aanbieding, neemt u dan rechtstreeks contact op met FLYER ebikes of met een gespecialiseerde handelspartner van FLYER (dealers bij u in de buurt kunt u vinden op
https://www.flyer-fietsen.nl/dealers/).

2. Reikwijdte
Deze bepalingen gelden voor alle bezoekers van de website www.flyer-bikes.com, met inbegrip van alle
subdomeinen (hierna gezamenlijk de 'Website' genoemd in deze gebruiksvoorwaarden). Door gebruik te
maken van de Website, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze
bepalingen te eniger tijd te wijzigen of aan te vullen, of aan te passen op grond van een wijziging in de
juridische situatie. In het bijzonder kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd worden aangepast of
herzien op grond van technische of juridische wijzigingen. Derhalve verzoeken we u, als gebruiker van onze
Website, deze gebruiksvoorwaarden opnieuw door te lezen alvorens u de Website gebruikt en nota te
nemen van eventuele wijzigingen of aanpassingen. Door de Website te verlaten, verlaat u het gedeelte
waarover FLYER e-bikes zeggenschap heeft. FLYER e-bikes aanvaardt geen aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid voor enige content buiten deze Website. U weet dat u op de FLYER e-bikes Website
bent, wanneer u het element ’flyer-fietsen.nl/’ in de adresbalk van uw browser ziet staan.

3. Algemeen
FLYER e-bikes heeft het recht om de content op deze Website te allen tijde zonder kennisgeving te
verwijderen of te wijzigen en de beschikbaarheid ervan op te schorten of de toegankelijk ervan voor een
bepaalde groep mensen te beperken. Door deze Website te bezoeken, verklaart u dat u ermee instemt om
de Website uitsluitend te benutten voor het beoogde gebruik, en dat u zich geen toegang zult verschaffen
of trachten te verschaffen tot gedeelten waarvoor u geen geautoriseerde toegang hebt, om wijzigingen aan
te brengen op de Website, om hinder te veroorzaken, malware te verspreiden of gegevens van andere
gebruikers te wijzigen of te bekijken.

4. Intellectuele eigendom
De handelsmerken, logo's, productkenmerken en -beschrijvingen, afbeeldingen en teksten die toegankelijk
zijn op onze Website, en de Website en het Website-design zelf zijn specifiek onderworpen aan
auteursrechten, handelsmerkrechten en andere eigendomsrechten die bij FLYER e-bikes berusten (hierna
gezamenlijk te noemen: de 'Industriële eigendomsrechten van FLYER e-bikes'). Gebruik van de Industriële
eigendomsrechten van FLYER e-bikes is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
FLYER e-bikes of de betreffende eigenaar van de handelsmerken. Er kunnen individuele kopieën van
pagina's of passages van deze rechten worden gemaakt voor uw privégebruik, indien en voor zover deze
en de FLYER E-bike auteursrechtvermelding ongewijzigd blijven. Commercieel gebruik van de Websites
of delen daarvan vereist voorafgaande toestemming van FLYER e-bikes.

5. Ideeën indienen
Ongevraagde manuscripten met betrekking tot marketingconcepten, reclame, producten en
verpakkingsconcepten, etc. worden als grondbeginsel door ons afgewezen. Mocht u desondanks ideeën
of suggesties naar FLYER e-bikes sturen, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het
materiaal dat u indient. Vanuit het oogpunt van kosten en tijd zijn wij niet in de gelegenheid ongevraagde
manuscripten en materialen terug te sturen.
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6. Dealergedeelte
Het dealergedeelte is exclusief beschikbaar voor zakenpartners van FLYER e-bikes die voor dit doeleinde
eigen inloggegevens hebben ontvangen van FLYER e-bikes.

7. Aansprakelijkheid
FLYER e-bikes geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan
ook, welke voortvloeit uit toegang tot of gebruik van onze webpagina's en/of het downloaden of opslaan
van informatie of programma's. Dit geldt niet voor eisen tot schadevergoeding wegens overlijden,
lichamelijk letsel, gezondheidsschade of schending van fundamentele contractuele verplichtingen
(wezenlijke verplichtingen) of aansprakelijkheid voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove
nalatigheid van de zijde van FLYER e-bikes, haar wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.
Fundamentele contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waaraan voldaan moet worden om het doel
van het contract te bereiken. In geval van een schending van fundamentele contractuele verplichtingen
zullen wij alleen aansprakelijkheid aanvaarden voor typische contractuele en voorzienbare schade indien
deze is veroorzaakt door nalatigheid, tenzij de eisen tot schadevergoeding voortvloeien uit overlijden,
lichamelijk letsel of gezondheidsschade. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving
blijven onaangetast. FLYER e-bikes streeft ernaar om alle content op haar Website actueel, juist en vrij
van malware te houden en gepaste maatregelen te nemen om gegevens van gebruikers te beschermen.
Vanwege de risico's die verbonden zijn aan elektronische communicatie, aan fouten in
gegevensoverdracht, aan het wijzigen of actualiseren van de Website en aan wijziging van wettelijke
voorschriften of het aanbod van FLYER e-bikes, en als gevolg van de tijd die nodig is om content aan te
passen, kan FLYER e-bikes geen garanties geven inzake de volledigheid, geldigheid, juistheid of
onschadelijkheid van de content op haar Website. Voor zover de wet dit toestaat, wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor de content van de Website of voor eventuele schade die door de Website
wordt opgelopen.

8. Links naar aanbiedingen van derden
Alle links en andere verwijzingen naar onze Website zijn zorgvuldig gecontroleerd en bevatten voor zover
ons bekend geen onrechtmatige content. Aangezien content op internet voortdurend verandert, verklaren
wij uitdrukkelijk dat FLYER e-bikes geen invloed heeft op het design en de content van gelinkte websites.
Derhalve neemt FLYER e-bikes uitdrukkelijk afstand van alle content op externe websites en verklaren wij
uitdrukkelijk dat wij deze niet als onze eigen content beschouwen. Deze verklaring is zonder uitzondering
van toepassing op de links die onze Website bevat en tevens op alle content op de pagina's waar de
gebruiker terechtkomt door op die links te klikken.

9. Onduidelijkheid, fouten en problemen
Mocht iets onduidelijk voor u zijn, neemt u dan rechtstreeks contact op met FLYER e-bikes of de
gespecialiseerde FLYER-dealer die uw voorkeur heeft. Indien u van mening bent dat het gebruik van de
FLYER e-bikes Website onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben, of indien u hiaten in de beveiliging
vaststelt, bent u verplicht dit aan FLYER e-bikes te melden.

10. Aanvullende bepalingen
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt, laat dit de geldigheid
van de overige bepalingen onaangetast. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing. Haarlem is de plaats van de bevoegde rechtbank. De Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)) vormt de basis voor gegevensbescherming.

11. Contactadres
Mocht u vragen of andere verzoeken hebben of mocht iets onduidelijk zijn, dan kunt u contact met ons
opnemen via:
E-mail: info@flyer-fietsen.nl / Telefoon: +31 (0)251-276777
Adres: Salland 5,1948 RE Beverwijk, Nederland
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