
Gebruiksvoorwaarden Website LG Electronics 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door gebruik van of toegang tot de site en/of door het downloaden 

vanaf de site gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze pagina bevat eigendom en copyrightinformatie, waarvan de voorwaarden moeten 

worden nageleefd en gevolgd. 

WIE WIJ ZIJN 

Deze website wordt beheerd in opdracht van LG Electronics Benelux Sales B.V. in Nederland opererend onder registratie KVK 39091823, adres 

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen ( hierna “LG Electronics”). Overal waar gesproken wordt over 'wij' of 'ons' gaat het om LG Electronics. 

GEBRUIK van website content 

LG Electronics beheert en onderhoudt deze website en de content ervan, voor uw gebruik en ter informatie bij uw activiteiten. U mag het 

materiaal van de website bekijken mits u alle rechten aangaande auteursrecht, merkrecht en eigendom respecteert die deze materialen 

betreffen. U mag de content van deze website niet distribueren, heruitzenden, heruitgeven, hergebruiken, opnieuw verzenden of anderzijds 

gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LG Electronics. U mag de inhoud van de website niet wijzigen of de content of het 

functioneren van de website verstoren, De materialen en content die op deze website beschikbaar zijn, zijn onderworpen aan het auteursrecht, 

en elk ongeautoriseerd gebruik kan als schending worden aangemerkt van het auteursrecht, het merkrecht, privacy- en publiciteitswetgeving, en 

toepasbare regels en statuten. Overtreedt u een van deze voorwaarden, dan beëindigt dat automatisch uw recht om deze website te gebruiken. 

Copyright 

Het auteursrecht van alle content op deze website is in handen van LG Electronics of van de oorspronkelijke maker van de content. Tenzij anders 

aangegeven in onze voorwaarden mag de content niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, 

verzonden of verstuurd in enige vorm en op enige wijze, inclusief en zonder beperking elektronisch, mechanisch, via fotokopieertechniek, 

opname, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van LG Electronics of een andere in aanmerking komende 

auteursrechthebbende. 

Links 

Deze website geeft mogelijk links naar andere websites of informatiebronnen van derden, als een extra service aan u. Al deze gelinkte websites 

kunnen de gebruiker mogelijk onderwerpen aan aanvullende voorwaarden. LG Electronics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud 

of werking van zulke websites van derden en biedt ook geen ondersteuning voor, inclusief en zonder beperking advertenties, producten en andere 

vertoonde of beschikbaar gestelde materialen. Websites van derden geven mogelijk links naar deze website. LG Electronics controleert dit soort 

websites van derden niet; LG Electronics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's van derden of van enige website die aan haar 

website is gelinkt. Doorlinken naar onze website is op eigen risico van de partij die de link creëert. 

Communicatie met LG Electronics 

Neem de nodige voorzorgen in acht wanneer u enige creatieve ideeën, oorspronkelijke materialen of suggesties aangaan producten of marketing 

aan LG Electronics toezendt. Alle communicatie of materiaal dat u doorstuurt naar LG Electronics of post naar de website per elektronische mail 

of andere wijze,  vragen of antwoorden, commentaren, suggesties of soortgelijke communicatie, zal als niet confidentieel en als zonder 

eigendomsrecht worden beschouwd. Door op deze wijze te communiceren geeft u LG Electronics en haar vestigingen onbeperkt toestemming 

om dat materiaal voor ieder doel te gebruiken, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen van producten of diensten en het reproduceren, 

ontsluiten, verzenden, publiceren of via de ether verzenden ervan. U mag geen onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, 

beledigende, ergerniswekkende, pornografische of profane materialen naar de website verzenden; dat geldt ook voor enig ander materiaal dat 

aanstoot geeft of civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging kan oproepen. 

Disclaimer 

LG Electronics biedt geen garantie voor de juistheid en compleetheid van de inhoud van de website, materialen, software en diensten op deze 

website. LG Electronics mag op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen maken in de materialen en diensten op deze 

website. De materialen en diensten op deze website kunnen zijn verlopen. Informatie die op deze website wordt gepubliceerd kan refereren aan 

producten, programma's of diensten die niet in uw land beschikbaar zijn. Raadpleeg LG Electronics voor informatie over producten, programma's 

en diensten die voor u beschikbaar zijn. Toepasbare wetgeving staat mogelijk uitsluiting van gegeven garanties in de weg, dus deze uitsluiting 

geldt mogelijk niet voor u. 

ALGEMEEN 

Gebruik van deze website is onderworpen aan het Nederlandse recht. Door de website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, die 

bijvoorbeeld voortvloeien uit het gebruik van deze website of op grond van deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter in de rechtbank van Amsterdam. Mocht enig deel van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan zullen ze van deze overeenkomst 

worden verwijderd; overige voorwaarden zullen intact blijven. 



SERVICE 

Hebt u vragen over deze website, neem dan contact op met ons via de contactgegevens op onze website. 

 


