
Dit document beschrijft de wettelijke voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Petrie 
Ridingboots website(s). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website 
(“Site”) of materiaal daarin, ga je akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Petrie Ridingboots BV. (“Petrie Ridingboots”), een 
vennootschap opgericht naar Nederlands recht. Petrie Ridingboots doet redelijke inspanningen om 
nauwkeurige, up-to-date informatie op de Site te plaatsen. Petrie Ridingboots geeft echter geen 
garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. Petrie Ridingboots 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in 
de inhoud van deze site. Petrie Ridingboots behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken 
op elk moment wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan de informatie op deze site, en om de 
toegang tot of tijdelijk of permanent stop te zetten, een deel of de hele site, inclusief jouw account. 
en wachtwoordtoegang (indien van toepassing) zonder aansprakelijkheid of kennisgeving aan 
betrokkenen.

Petrie Ridingboots kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te 
werken. Je bent gebonden aan dergelijke herzieningen. Je dient deze pagina daarom regelmatig te 
bezoeken om de huidige Algemene Voorwaarden waaraan je gebonden bent te bekijken.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in 
overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.  Geschillen die hieruit voortvloeien vallen 
uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbank van Den Haag.

Gebruik van en toegang tot de site
Voel je vrij om door de Site te bladeren, maar doe dit wetende dat elke gebruiker van deze Site dit op 
eigen risico doet. Petrie Ridingboots geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met 
betrekking tot de Site en het gebruik daarvan, inclusief de beveiliging van gegevens of informatie die 
naar de Site wordt verzonden, impliciete garanties of garanties van geschiktheid voor een bepaald 
doel of niet-schending van de rechten van derden.

Noch Petrie Ridingboots, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering 
van deze Site, aanvaardt of aanvaardt enige aansprakelijkheid voor kosten, verliezen, schade, enz. die 
voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van en de toegang tot deze Site, of met de het 
niet functioneren van deze site om welke reden dan ook.

Copyright en handelsmerk
Je mag materiaal dat op de site wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel, 
persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat je alle copyright-, handelsmerk- en andere 
eigendomsvermeldingen intact laat. Je mag de inhoud van deze Site, inclusief de tekst, afbeeldingen, 
audio en video, op geen enkele manier reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, 
verzenden of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming 
van Petrie Ridingboots. De site kan documenten, afbeeldingen, informatie en andere materialen 
bevatten die eigendom zijn van anderen, zoals tekst van handelsmerken, afbeeldingen, audio en 
video. Gebruik van deze materialen is ten strengste verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke 
toestemming is verkregen van de eigenaar van de materialen. Bepaalde handelsmerken en logo’s die 
op de site worden weergegeven, zijn handelsmerken van Petrie Ridingboots. Zonder beperking zijn 
en blijven het Petrie Ridingboots-logo en andere identificerende merken van Petrie Ridingboots de 
handelsmerken van Petrie Ridingboots. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, 
door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om enig handelsmerk dat op de 
site wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Petrie Ridingboots of 
een dergelijke derde partij die mogelijk handelsmerken bezit die op de site worden weergegeven. Alle 
rechten die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend, zijn voorbehouden aan Petrie Ridingboots.
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Links naar andere websites
Petrie Ridingboots heeft niet de inhoud van alle sites die aan de site zijn gelinkt, beoordeeld. Links of 
verwijzingen naar andere sites en verwijzingen naar producten en diensten die door derden worden 
aangeboden, worden je alleen voor jouw gemak aangeboden. Het wordt uitdrukkelijk begrepen 
dat de websitekoppelingen op deze site niet onder de controle staan van Petrie Ridingboots. 
Petrie Ridingboots aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de website, of voor 
enige mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een dergelijke 
link of website van een derde partij. Petrie Ridingboots behoudt zich het recht voor om elke link of 
linkprogramma op elk moment te beëindigen. Bovendien is het bestaan van een link tussen deze site 
en een andere website niet en zal dit niet worden opgevat als een goedkeuring of goedkeuring door 
Petrie Ridingboots van de eigenaar van een dergelijke gelinkte website of enige producten of diensten 
die op een dergelijke gelinkte website worden aangeboden. Petrie Ridingboots is in geen geval 
aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik 
of de prestaties van deze Site, zelfs als Petrie Ridingboots op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid 
van dergelijke schade.

E-mailcommunicatie
Communicatie via e-mail via internet en andere openbaar toegankelijke netwerken is niet veilig en 
kan tijdens het transport verloren, onderschept of gewijzigd worden. Petrie Ridingboots aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die je mogelijk ervaart of kosten die je oploopt als 
gevolg van het verzenden van e-mail naar Petrie Ridingboots of het verzenden van e-mail door Petrie 
Ridingboots, inclusief e-mail die persoonlijke of vertrouwelijke gegevens kan bevatten.

Registratie en wachtwoord
Bepaalde delen van deze site kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd en vereisen registratie en 
openbaarmaking van bepaalde informatie over jezelf om toegang te krijgen, welke informatie niet 
door Petrie Ridingboots zal worden bekendgemaakt behalve in overeenstemming met het Petrie 
Ridingboots-privacybeleid. Wanneer u zich bij ons registreert, ga je ermee akkoord volledige en 
nauwkeurige informatie over jezelf te verstrekken en deze informatie bij te werken wanneer deze 
verandert. In het geval dat je dergelijke informatie niet verstrekt of bijwerkt, of Petrie Ridingboots 
redelijke gronden heeft om te vermoeden dat je dergelijke informatie niet hebt verstrekt of bijgewerkt, 
heeft Petrie Ridingboots het recht om, naar eigen keuze, jouw wachtwoord uit te schakelen en te 
voorkomen dat je dergelijke informatie gebruikt. Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord 
dat je als onderdeel van het registratieproces ontvangt, vertrouwelijk te houden. In het geval dat je 
jouw wachtwoord gebruikt zonder jouw toestemming of de ontdekking door je van enige andere 
inbreuk op de beveiliging, ga je ermee akkoord Petrie Ridingboots onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Transmissies via internet
De verzending van gegevens of informatie (inclusief communicatie per e-mail) via internet of andere 
openbaar toegankelijke netwerken is niet veilig en is onderhevig aan mogelijk verlies, onderschepping 
of wijziging tijdens het transport. Petrie Ridingboots aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
enige schade die je oploopt of kosten die je oploopt als gevolg van transmissies via internet of andere 
openbaar toegankelijke netwerken, zoals transmissies waarbij het gebruik van jouw wachtwoord voor 
deze site of de uitwisseling van e- mail met Petrie Ridingboots (inclusief degene die jouw persoonlijke 
of vertrouwelijke informatie kunnen bevatten).

 Vrijwaring door Gebruiker
Je stemt ermee in om Petrie Ridingboots en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, 
directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van elk verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade 
of uitgave (inclusief redelijke juridische kosten) beweerd door een derde partij die op enigerlei wijze 
verband houdt op jouw gebruik van deze site of schending van deze gebruiksvoorwaarden. Petrie 
Ridingboots behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen 
van elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling door jou, wat geen excuus is voor jouw 
verplichtingen tot schadeloosstelling.

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht
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Het beleid van Petrie Ridingboots is om alle intellectuele eigendomswetten na te leven en snel te 
handelen na ontvangst van een kennisgeving van beweerde inbreuk. Als je van mening bent dat 
jouw werk is gereproduceerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dien je een 
kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht op te geven met daarin alle volgende informatie:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de 
eigenaar van het auteursrecht op te treden voor de doeleinden van de klacht. Identificatie van het 
auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

Identificatie van het materiaal op de site waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het 
onderwerp is van inbreukmakende activiteiten.

Het adres, telefoonnummer of e-mailadres van de klagende partij.
Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op 
de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens 
vertegenwoordiger of de wet.

Een verklaring, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving van inbreuk op het 
auteursrecht correct is en dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van 
het recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Contact
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in 
overeenstemming met Nederlandse wetgeving. Geschillen die hieruit voortvloeien vallen uitsluitend 
onder de jurisdictie van de Rechtbank Den Haag.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de Petrie Ridingboots-site of deze gebruiksvoorwaarden, neem 
dan gerust contact met ons op via info@petrie.nl
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