Algemene gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder voor internetdownloads en technische
documentatie van de Phoenix Contact groep
1. ALGEMEEN
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle met Phoenix Contact GmbH & Co. KG overeenkomstig §§ 15 e.v. AktG verbonden
ondernemingen alsmede alle zusterondernemingen (hieronder samenvattend aangeduid als „Phoenix Contact“).
2. RECHTEN
De inhoud van de Phoenix Contact websites is auteursrechtelijk beschermd. Alle logo's, merktekens, merken, gegevensbladen,
weergaven, gegevens, tekeningen, technische documentatie en informatie zijn – voor zover niet anders vermeld - door
ingeschreven of niet ingeschreven rechten beschermd. Elke wijziging van de inhoud of gedeeltelijke publicatie is verboden. Ze
mogen zonder schriftelijke toestemming van Phoenix Contact alleen overeenkomstig deze bepalingen resp. de bepalingen van
de technische specificaties (bijvoorbeeld gegevensbladen) en/of overeenkomstig de gegevens in de tekst van de website
worden gebruikt. Voor zover de gedownloade informatie en technische documentatie opmerkingen over auteursrecht bevat,
mogen deze niet worden verwijderd.
3. GEGEVENSGEBRUIK
De inhoud van de websites van Phoenix Contact en de voor download beschikbare gegevens alsmede de technische
documentatie mogen voor het doeleinde van informatieverstrekking worden gedownload, opgeslagen en afgedrukt. De
openbaarmaking van de informatie alsmede de technische documentatie voor openbare of commerciële doelen of ander gebruik
is echter zonder schriftelijke toestemming van Phoenix Contact niet toegestaan.
4. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Met uitzondering van het hierboven genoemde gebruiksrecht bestaan geen verdere rechten. Geeft Phoenix Contact een
schriftelijke toestemming tot ander gebruik, afwijkend van bovenstaand gebruiksrecht, dan vloeit de omvang van het
gebruiksrecht uitsluitend uit deze schriftelijke verklaring van instemming voort.
5. TECHNISCHE DOCUMENTATIE
Ontvangen of downloaden van technische documentatie (in het bijzonder van gebruikersdocumentatie) rechtvaardigt geen
verdere informatieverplichting van Phoenix Contact over eventuele wijzigingen van de producten en/of technische documentatie.
De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid met betrekking tot geschiktheid en beoogd gebruik van de producten
betreffende de concrete toepassing, in het bijzonder met betrekking tot de inachtneming van geldende normen en wetten. Alle
aan de technische documentatie te ontlenen informatie wordt zonder enige vorm van uitdrukkelijke, concludente of stilzwijgende
garantie ter beschikking gesteld.
6. AANSPRAKELIJKHEID
Phoenix Contact is niet aansprakelijk voor schade aan computers, apparatuur of andere eigendommen van de gebruiker als
gevolg van virussen en/of het oproepen of downloaden van informatie of producten.
De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden niet, voor zover bijv. volgens de
productaansprakelijkheidswet een dwingende aansprakelijkheid van toepassing is, wanneer er sprake is van opzettelijke grove
nalatigheid, in geval van dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsklachten of in geval van het niet nakomen van belangrijke
contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen waarvan de vervulling de
voorgeschreven uitvoering van het verdrag in alle opzichten mogelijk maakt en waarvan de contractpartij de naleving regelmatig
kan vertrouwen. De aansprakelijkheid bij schade met betrekking tot het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen
is echter begrensd tot de volgens contract te verwachten schade. Aan deze regeling is geen wijziging in de bewijslast ten nadele
van de gebruiker verbonden.
7. INFORMATIEF GEHALTE
Phoenix Contact behoudt zich het recht voor de technische documentatie en de in de technische documentatie beschreven
producten of de informatie en de in deze informatie beschreven producten steeds zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren, voor zover dit m.b.t. de gebruiker verantwoord is. Dat geldt eveneens voor wijzigingen
in verband met technische verbeteringen.
Ondanks updates afkomstig van Phoenix Contact dienen de personen die informatie oproepen of downloaden zich regelmatig
via de actuele informatie op de Phoenix Contact website op de hoogte te stellen.
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