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Doel  
Via de website www.romaned.nl en/of website domeinen die direct doorverwijzen naar www.romaned.nl, (verder: 
“de sites”) stelt Roma isolatiesystemen – waarmee op de sites wordt gerefereerd aan Roma Nederland B.V. – de 
gebruiker informatie ter beschikking met betrekking tot onder meer de producten en diensten van Roma 
isolatiesystemen.  
 
Deze informatie heeft Roma isolatiesystemen verkregen door jarenlange praktijkervaring, literatuuronderzoek en 
studies. Gebruik van de sites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en 
gebruik van de sites betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.  
 
Gebruiksvoorwaarden 
 
Aansprakelijkheid 
De gegevens op de sites zijn bedoeld ter algemene informatie en mogen enkel worden gebruikt voor niet-
commerciële doeleinden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik 
van de sites, wordt door Roma isolatiesystemen uitdrukkelijk afgewezen.  
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.  
 
Alhoewel Roma isolatiesystemen bij het samenstellen en actualiseren van de sites grote zorgvuldigheid in acht 
heeft genomen en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij de juistheid 
en volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen.  
De op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen de tekst, afbeeldingen, film- en geluidfragmenten, 
animaties, illustraties en bijlagen in PDF-bestanden dienen als voorbeeld voor algemene voorlichting. Zij kunnen in 
detail, opties of onderdelen afwijken van de producten en diensten die Roma Nederland aanbiedt. Roma 
isolatiesystemen aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.  
Het is mogelijk dat via de sites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden 
worden onderhouden c.q. ter beschikking worden gesteld. Roma isolatiesystemen aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze door derden onderhouden c.q. ter beschikking 
gestelde websites en/of informatiebronnen.  
 
Privacy Statement 
Wij gaan zorgvuldig om met organisatie- en persoonsgegevens en respecteren de privacy rechten van alle 
gebruikers van deze site en personen waarover wij persoonlijke informatie op handmatige of geautomatiseerde 
manier verwerken. Roma Nederland B.V. hanteert een beleid met betrekking tot de omgang met persoonlijke 
informatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beleid is verwoord in een Privacy 
Verklaring. Via de website is deze Privacy Verklaring in te lezen.  
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Het ontwerp van de sites alsmede alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen de tekst, 
afbeeldingen, foto’s, illustraties, geluidsfragmenten, (handels)namen, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van 
of door derden met toestemming of in licentie gegeven aan Roma isolatiesystemen en worden beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteurs- en merkenrecht.  
 
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot 
de sites. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Roma isolatiesystemen is het de gebruiker van de sites 
niet toegestaan enige op de sites verstrekte informatie te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, op 
welke wijze dan ook.  
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