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Internet: www.cousteau.nl 

E-Mail: info@cousteau.nl 

Algemene voorwaarden 

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het surfen op en gebruiken van deze website, 

gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, 

die samen met onze privacyverklaring van de website van de Nederlandse Vereniging Voor 

Onderwatersport J. .Y. Cousteau (hierna: de vereniging)  relatie met u in het kader van deze 

website regeren. Als je het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan 

vragen we u deze website niet te gebruiken. 

De term “de vereniging” verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de 

contactgegevens op deze website vermeld staan. De term “jij” verwijst naar de gebruiker of 

bezoeker van onze website. 

Inhoud website 

De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene 

informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. 

Noch  de vereniging, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de 

nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en 

materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Jij erkent dat 

dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat en  de 

vereniging sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of 

fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet. 

We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merk je dat er iets niet 

klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail aan info@cousteau.nl te sturen. 

Vrijwaring 

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor 

schadevergoeding en/of een strafbaar feit. 

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om 

nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met deze 

website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). 

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor  

de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. De vereniging verbindt zich niet tot 

actualisering van de informatie die de site bevat. De vereniging wijst uitdrukkelijk elke 

aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van 

informatie op deze website. 
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Het gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de 

website, zijn onderworpen aan het Nederlands recht en je gaat ermee akkoord dat de 

Nederlandse rechtbanken uitsluitend bevoegd zijn over alle geschillen. 

Gebruik persoonsgegevens 

In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te 

geven. Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt de 

vereniging gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over 

de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op 

welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd. 

Copyright 

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan 

op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het gebruik voor privé 

doeleinden is toegestaan. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te 

vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding 

beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

vereniging. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen per email te worden 

gericht aan: info@cousteau.nl. 

Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan per email 

info@cousteau.nl contact op. 
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