Disclaimer
PS in foodservice is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Door de website te
bezoeken en bekijken ga je akkoord met de voorwaarden voor gebruik, zonder enige beperking
en/of uitsluiting. In geval van strijdigheid hebben de Algemene Voorwaarden van PS zoals die zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088933 altijd voorrang. De Algemene
Voorwaarden gelden voor iedereen die gebruik maakt van deze website, het PS FoodBook en/of
andere tools/systemen van PS.
PS streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan PS niet garanderen
dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. PS
aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als
gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites of
informatie. PS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin
aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.
Het FoodBook bevat informatie over producten. De verantwoordelijkheid voor het borgen en up-todate houden van de productinformatie ligt volledig bij de producent/merkeigenaar/distributeur van
de producten. PS aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij
schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van het
FoodBook. PS maakt binnen het FoodBook zichtbaar wie de eigenaar is van de informatie. Binnen
het FoodBook kan op productniveau desgewenst direct een vraag worden gesteld aan de eigenaar.
Alle rechten van intellectuele eigendom op de door producent/merkeigenaar/distributeur
beschikbaar gestelde documenten en beeldmateriaal liggen bij de desbetreffende relatie. PS heeft
het gebruiksrechten en de bevoegdheden om de informatie te gebruiken en te delen met haar
relaties/klanten en binnen het FoodBook, zoals vastgelegd in een overeenkomst. Het is gebruikers
van deze website en/of FoodBook niet toegestaan de getoonde informatie, zonder toestemming
van PS, te verkopen, verveelvoudigen, wijzigen of anderzijds openbaar te maken. Bij gebruikt van
de informatie is bronvermelding altijd verplicht.
Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens, via de website en/of
Foodbook, ander tools van PS of via relaties van PS die informatie ontvangen, te extraheren (‘Web
Scraping’) is verboden. Bij constatering van extraheren zal PS genoodzaakt zijn juridische stappen
te ondernemen.
Heb je vragen en/of opmerkingen dan horen wij het graag. Mail naar info@PSinfoodservice.com
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