
Wij werken nauw en vol vertrouwen samen met onze zakelijke partners.

 
Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (hierna ‘Blickle’) stelt zijn CAD-gegevens online ter beschikking 
voor zijn partners (klanten), zodat die gegevens in de ontwikkeling van lopende klantprojecten kunnen worden 
geïntegreerd. 
Blickle biedt deze online service vrijwillig aan. Blickle bepaalt de omvang en het type van de download-gege-
vens. 
Op dezelfde manier behoudt Blickle zich het recht voor om deze service zonder voorafgaande opgave van rede-
nen volledig of gedeeltelijk te stoppen.  

De toegangsrechten voor gebruikers worden alleen door Blickle toegekend. Er is geen wettelijke aanspraak op 
deze dienst.

De volgende gebruiksvoorwaarden voor de CAD-gegevens van Blickle worden aangevuld met de gegevensbe-
schermingsverklaring.

1. Beperking van het gebruik
De door Blickle verstrekte CAD-gegevens zijn en blijven eigendom van Blickle.
Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het bedrijf dat met de gebruikersnaam is geregistreerd. De 
overdracht van gegevens aan derden (ongeacht in welke vorm) is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke 
toestemming van Blickle. In geval van overtreding behoudt Blickle zich het recht voor om juridische stappen te 
ondernemen.

2. Aansprakelijkheid
Blickle aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid van de verzonden CAD-gegevens.
 Voor individuele producten zijn ontwerpgerelateerde toleranties mogelijk.

3. Wijzigingen
De door Blickle verstrekte CAD-gegevens zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet onderhevig aan revisie. 
Blickle behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen en technische wijzigingen of verwijderingen 
door te voeren.

4. Gegevensopslag bij het aanvragen van de download
Bij het downloaden van onze CAD-gegevens wordt een protocol gemaakt. De verkregen gegevens kunnen door 
Blickle worden gebruikt voor klantenservice. Een overdracht van de gegevens aan andere bedrijven is uitgeslo-
ten.

Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van Blickle van toepassing.
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