
Ansvarsfraskrivelse 
Læs venligst de nuværende brugsbetingelser (''Brugsbetingelser'') omhyggeligt før brugen af denne hjemmeside. 
Disse Brugsbetingelser fastsætter betingelserne for brugen af denne hjemmeside. Konsulter denne hjemmeside 
regelmæssigt, indholdet af denne hjemmeside og Brugsbetingelser opdateres løbende. 

Websted 
Denne hjemmeside, www.avantnewco.dk  (herefter: 'Hjemmeside'), ejes af Newco Europe BV ('Newco'), 
beliggende på Adriaan Mulderweg 9-11 (5657 EM) i Eindhoven i Nederlandene. De nuværende Brugsbetingelser 
gælder for brugen af denne Hjemmeside. Disse omfatter bestemmelser om adgang til og brug af denne 
Hjemmeside. 

Accept 
Alle, der besøger denne hjemmeside (herefter: "Bruger(en)") accepterer vilkårene for anvendelse af denne 
Hjemmeside ved at få adgang til og brug af denne Hjemmeside. 

På ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel forbeholder Newco sig ret til at ændre disse Brugerbetingelser 
og alle vilkår og betingelser, der er indeholdt heri eller henvist til, og at ændre designet af denne hjemmeside, 
foretage væsentlige ændringer eller begrænse eller afslutte adgang til Hjemmesiden. 

Fortrolighedspolitik 
Hvis en Bruger giver Newco personoplysninger på Hjemmesiden eller på anden måde, gælder Newcos 
Fortrolighedserklæring. Enhver Bruger der leverer personoplysninger til Newco, anbefales at læse det 
omhyggeligt. 

Immaterielle rettigheder 
Denne Hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Alle immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, 
billeder, databaser, billeder, grafik, lyd, materialer, varemærker, software, tekst, emballage, produkter, videoer og 
animationer, samt kimpoleringer heraf tilhører Newco eller er optaget med tilladelse fra den pågældende 
rettighedshaver. Reproduktion og/eller offentliggørelse af (dele af) indholdet af denne Hjemmeside, uanset 
hvilken form og på hvilken som helst måde, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Newco. 

Ansvarsfraskrivelse 
Newco har udarbejdet denne Hjemmeside med stor omhu og forsøger at holde det så pålidelig og opdateret som 
muligt. På trods af al omhu kan Hjemmesiden stadig indeholde fejl og mangler. Newco garanterer ikke, at 
indholdet af denne Hjemmeside altid er tilgængelig, aktuelt, komplet, korrekt, brugbart og/eller relevant. Dens 
anvendelse er på egen risiko. Newco kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for skader relateret til 
denne Hjemmeside eller som følge af brugen eller manglende evne til at bruge denne Hjemmeside. Newco 
accepterer heller ikke ansvaret for følgerne af den uforholdsmæssige modtagelse eller behandling af e-mails og 
andre elektroniske meddelelser. Newco garanterer ikke, at elektroniske meddelelser fra Newco er fri for virus eller 
skadelige elementer. 

Henvisninger på denne Hjemmeside til produkter eller tjenesteydelser er uden forpligtelse og udgør ikke et tilbud 
på salg eller levering heraf. Derudover garanterer en reference ikke, at produkterne eller tjenesterne er på lager 
eller tilgængelig. Hverken ved at logge ind på denne Hjemmeside eller på anden måde at bruge denne 
Hjemmeside skaber nogen aftale eller kontrakt med Newco. 
 

Sammenkædede hjemmesider (hyperlinks) 
Det er muligt at der henvises til andre hjemmesider (hyperlinks) på denne hjemmeside. Disse andre hjemmesider 
er ikke kontrolleret af Newco, og Newco er ikke ansvarlig eller ansvarlig for deres indhold. Alle mulige skader som 
følge af dette er helt udelukket. 

 

http://www.avantnewco.dk/
https://www.avantnewco.dk/da_DK/page/31/privacy/


Beskyttet område på denne Hjemmeside 
En del af denne Hjemmeside er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Disse meddeles en gang til 
Brugeren og bør gemmes godt og adskilt fra hinanden. Newco påtager sig intet ansvar for skader som følge af 
tab og/eller misbrug af disse data. 

Ved at indtaste et brugernavn og en adgangskode på denne Hjemmeside modtager Brugeren adgang til 
bestillingsområdet på Hjemmesiden. Brugeren skal acceptere de generelle salgsbetingelser med hver ordre. 

Andre bestemmelser 
Newco forbeholder sig ret til at foretage ændringer og/eller rettelser til denne Hjemmeside og/eller disse 
Brugerbetingelser uden forudgående varsel. Disse Brugerbetingelser er underlagt nederlandsk lov. Retten i Oost-
Brabant har enekompetence i enhver tvist, der opstår, er forbundet eller relateret til brugen og/eller indholdet af 
denne Hjemmeside. Den nederlandske tekst til disse Brugerbetingelser er bindende. 
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