
Wettelijke kennisgeving 
Redacteur van de website : 
FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, met hoofdkantoor Avenue Maurice Bellonte, 66000 PERPIGNAN, 
ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PERPIGNAN (Frankrijk), n° 300300290, 
FLUIDRA BELGIQUE, hoofdkantoor Avenue Zénobe Gramme, 1300 WAVER, en FLUIDRA S.A., 
hoofdkantoor Av. Alcalde Barnils, nº 69, 08174 Sant Cugat del Vallès, (Barcelona, Spanje), als 
moedermaatschappij van de FLUIDRA-groep 

Eigenaar van de publicatie: 
FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 

Website hosting: 

Deze site wordt gehost door het bedrijf 

L'AGENCE PROMO ADP 

118 rue du Bourbonnais 

69009 LYON 

SARL met een kapitaal van 38 125 €. 

RCS 379 048 218 

SIRET 37904821800042 

Code reclamebureau 7311 Z 

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 
De persoonlijke informatie die u ons toegezonden heeft, is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden 
worden doorgegeven zonder uw toestemming. Voor meer informatie over de bescherming van uw 
gegevens, zie het privacybeleid. 

Intellectuele eigendom 
De site en alle onderdelen daarvan, waaronder grafische voorstellingen, teksten, afbeeldingen, 
gegevensbestanden, software van de site, alsmede de bedrijfsnamen, handelsmerken en logo's zijn 
het exclusieve eigendom van de uitgever. Behalve voor exclusieve informatiedoeleinden voor 
persoonlijk en privé-gebruik, is elke reproductie, distributie of gebruik van welke aard dan ook, zonder 
de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, verboden. Elke reproductie, imitatie of hergebruik valt 
onder de verantwoordelijkheid van de auteur. 

Verantwoordelijkheid 

De Uitgever verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de site te allen tijde toegankelijk is 
voor de gebruikers. De uitgever behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site op elk moment 
en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en bij te werken. De Uitgever is in geen geval 



verantwoordelijk, om welke reden dan ook, in geval van vertraging, fout of weglating in de inhoud van 
deze pagina's, evenals in geval van onderbreking, technische problemen, met inbegrip van de 
verbinding met de site, of niet-beschikbaarheid van de site. 

De Uitgever behoudt zich het recht toe om, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande 
kennisgeving, de toegang tot de gehele site of een deel daarvan te beëindigen, te wijzigen, op te 
schorten of te onderbreken. 

De Uitgever garandeert niet dat de server die de site host vrij is van virussen of andere infecties op de 
site, noch dat er een technisch probleem of een verslechtering kan optreden die schade kan 
toebrengen aan de onderdelen van de computer van de gebruiker of aan de gegevens die er eventueel 
zijn opgeslagen. 

Hypertext koppelingen 
De site bevat hyperlinks die toegang geven tot sites die niet door de uitgever zijn gepubliceerd. 
Bijgevolg kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites of voor enig element 
of enige dienst die op deze sites wordt voorgesteld en waartoe u aldus toegang zult hebben. 

Evenzo zijn de raadpleging en het verzamelen van persoonsgegevens op deze sites onderworpen aan 
de eigen voorwaarden voor gebruik en bescherming van deze sites. 

Voor de creatie van hyperlinks naar de site is de voorafgaande toestemming van de uitgever vereist. 

Cookies 

Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat (computer, mobiel, tablet) worden geplaatst wanneer 
u een website bezoekt. Zij registreren informatie met betrekking tot uw navigatie op deze site. Cookies
kunnen alleen worden geraadpleegd of gewijzigd door de afzender ervan.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid. 




