
WETTELIJKE VERMELDINGEN

De Onderneming Colgate-Palmolive stelt deze internetsite ter beschikking aan de

internetgemeenschap voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de internetgebruiker. Deze

vermeldingen zijn bedoeld om de gebruikers te informeren over de gebruiksvoorwaarden van de site

die zij op dit moment bezoeken, hierna de 'Site' genoemd.

1. Uitgever

De Site wordt uitgegeven door de onderneming Colgate-Palmolive Nederland B.V., een Besloten

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Weesp,

kantoorhoudende te Leeuwenveldseweg 3F, 1382 LV Weesp, Nederland, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer 32034725

Intracommunautair btw-nr.: NL001131849B01.

In het geval van vragen  verwijzen wij naar de volgende contactgegevens:

- Postadres: Colgate-Palmolive Nederlands, Consumentendienst, Leeuwenveldseweg 3F, 1382 LV
Weesp, Nederland

- per telefoon: 00800-32132132;

- elektronisch via de volgende link: Neem contact met ons op

Directeur van de publicatie: Cees-Jan KEYZER

2. Hostingdienst

De Site wordt gehost door de onderneming Colgate-Palmolive

3. Intellectuele eigendom

De volledige Site die door de Onderneming Colgate-Palmolive wordt weergegeven, en in het

bijzonder de structuur, de presentatie, de tekst, de illustraties en de afbeeldingen, wordt beschermd

door het auteursrecht. De merken, logo's, etiketten en verpakkingsvormen zijn eigendom van de

Onderneming Colgate-Palmolive en/of haar licentieverstrekkers.

De Onderneming Colgate-Palmolive kent geen licentie toe voor het volledige of gedeeltelijke gebruik

of de volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze Site op andere wijze dan via

download en afdruk, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Deze inhoud mag niet op andere

wijze worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd. Tenzij voorafgaande schriftelijke

toestemming door Colgate-Palmolive is dus elke andere vorm van reproductie, representatie, gebruik,

aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, verhandeling hiervan, geheel of gedeeltelijk, verboden.

Inbreuk op de rechten van Colgate-Palmolive vormt een inbreuk op de auteursrechten en/of

beeldrechten en/of merkrechten en leidt tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de

dader.

https://www.colgatepalmolive.fr/contact-us


4. Aanvaarding

Door de Site te openen en op de site te browsen, erkent de gebruiker deze Wettelijke vermeldingen

te hebben gelezen en begrepen, evenals de specifieke voorwaarden met betrekking tot bepaalde

diensten van de Site, en de erin vervatte voorwaarden zonder beperking of voorbehoud te

aanvaarden.

5. Verantwoordelijkheden

Colgate-Palmolive doet alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie weer te

geven, maar biedt geen garanties met betrekking tot hun juistheid of hun volledig karakter en is dus

op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voort

zou kunnen vloeien uit de toegang tot de Site of het gebruik van de op de Site vermelde informatie.

In het bijzonder behoudt Colgate-Palmolive zich het recht voor de op de Site voorgestelde producten

uit de handel te nemen en de inhoud van de op deze Site gepubliceerde informatie op eender welk

moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de

gebruikers van de Site om deze Wettelijke vermeldingen regelmatig te raadplegen om op de hoogte

te blijven van eventuele wijzigingen.

Colgate zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de toegang of het onvermogen om toegang te

krijgen tot haar Site.

6. Links

Om navigatie op het internet mogelijk te maken, kan Colgate-Palmolive op haar Site hypertextlinks

naar andere websites dan de hare aanbieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor

de inhoud van die sites, aangezien zij deze niet uitbaat of beheerst, evenmin als voor eventuele

fouten of weglatingen op die sites.

De creatie van hypertextlinks naar de Site mag uitsluitend gebeuren met uitdrukkelijke, schriftelijke,

voorafgaande toestemming van Colgate-Palmolive.

7. Contactformulier

Geen enkel bericht dat via het contactformulier wordt verzonden, mag vertrouwelijk van aard zijn.

Wij behouden ons dus het recht voor de inhoud vrij en voor alle doeleinden te gebruiken en te

reproduceren. Meer in het bijzonder staat het ons vrij om de erin vervatte ideeën, concepten,

knowhow en technieken voor alle doeleinden te gebruiken, met inbegrip van de ontwikkeling, de

vervaardiging of de verhandeling van onze producten.

Alle informatie die via het contactformulier wordt verstuurd, moet correct en wettig zijn en mag geen

inbreuk maken op de rechten van derden.

8. Persoonsgegevens

Colgate-Palmolive verzamelt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar Site. Elke verwerking

vindt plaats volgens de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming, in het bijzonder de



Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gewijzigde wet 'informatica en vrijheden' van 6

januari 1978.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten, kunt u

ons Vertrouwelijkheidsbeleid raadplegen.

9. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen op

verzoek van de server die de bezochte website beheert. Ze bevatten informatie over uw bezoek aan

deze Site en maken uw volgende bezoek aan de Site gemakkelijker. Cookies stellen ons in staat

gegevens te verzamelen zoals het type browser, de tijd die op de Site is doorgebracht, de referentie

websites en andere bezoekersinformatie.

Voor meer informatie over ons beleid inzake cookies en de middelen tot verzet waarover u beschikt,

gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor kinderen

De Onderneming Colgate-Palmolive beschermt het recht op respect voor de privacy van kinderen.

Colgate-Palmolive herinnert alle ouders eraan om de online activiteiten van hun kinderen te

controleren en in de gaten te houden en moedigt hen aan dit te doen. Ze worden in het bijzonder

uitgenodigd zich ervan te verzekeren dat hun kinderen nooit e-mails versturen of persoonlijke

informatie op deze Site verstrekken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Indien u ons persoonlijke gegevens over minderjarigen verstrekt, verklaart u over de vereiste

autoriteit te beschikken om dat te doen. Wij herinneren u er in dit verband aan dat wij u om bewijs

voor die autoriteit kunnen vragen.

Overigens biedt de site www.colgatebsbf.com pedagogisch materiaal over de mond en het gebit die is

ontwikkeld en bestemd voor onderwijzers, ouders en kinderen, evenals amuserende activiteiten voor

kinderen.

Raadpleeg voor meer informatie ons Beleid inzake de persoonsgegevens van minderjarigen.

11. Toepasselijk recht

Deze wettelijke vermeldingen worden beheerst door het Nederlands recht.

VEEL PLEZIER OP DE SITE!

Datum update: September 2022


