
 

Disclaimer & Privacy Policy - Hydrorock International B.V 
 
Algemeen  
 
U bevindt zich op de website van Hydrorock B.V., s’Gravelandse weg 246, 3125 BS Schiedam, Nederland.  
 
Gebruiksovereenkomst 
 
Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Hydrorock B.V. (hierna 'Hydrorock') en de 
bezoeker van de website (hierna 'de gebruiker'). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten 
en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de 
onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het 
eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze 
overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.  
 
Gebruiksvoorwaarden website / informatie  
 
Alle informatie, teksten, documenten (zoals jaarverslagen, milieurapporten, persberichten, technische 
specificaties, foto's, grafieken, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen e.d.), tekeningen, 
programma's, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, tekeningen, rangschikkingen, 
producten en/of diensten (hierna 'de informatie') die via deze website worden aangeboden of gebruikt, 
behoren in eigendom toe aan Hydrorock, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk 
en merkenrechtelijk beschermd.  
 
De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet 
uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden 
en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande 
auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen 
wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hydrorock 
de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken.  
 
Hydrorock behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te 
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in 
strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding 
geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.  
 
Linking en framing 
 
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's, documenten of 
interactieve applicaties) van Hydrorock op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere 
webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Links naar 
deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de 
website van Hydrorock bevindt of via de link naar de website van Hydrorock wordt gestuurd. Deep linking (het 
rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) van individuele elementen zoals 
afbeeldingen, video’s, documenten of interactieve applicaties) en framing (het opnemen van informatie van 
deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden, mits voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Hydrorock.  
 
Aansprakelijkheid 
 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de 
informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Hydrorock zorgvuldigheid in acht neemt bij het 
samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar 



 

geacht worden, kan Hydrorock noch haar leveranciers niet instaan voor de voor de geschiktheid, juistheid, 
betrouwbaarheid, actualiteit of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en 
weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Hydrorock is in geen geval 
aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht 
welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak. 
Hydrorock besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze 
website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. 
Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Hydrorock nooit aansprakelijk gesteld worden.  
 
Hydrorock is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder 
begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en 
iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik 
en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de 
voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Hydrorock van de mogelijkheid 
van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet 
of grove schuld van Hydrorock (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen 
haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen). 
 
Adviezen via de website 
 
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van 
praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen (bijvoorbeeld de 
tips en adviezen in de doe-het-zelf rubriek), dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De 
gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de 
individuele situatie toegespitst advies. Hydrorock is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer 
aansprakelijk.  
 
 
Privacyverklaring 
 
Hydrorock kan niet-persoonlijke gegevens automatisch vergaren, zoals browsertype of IP-adres, het 
besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website via welke de gebruiker naar 
de Hydrorock website is gekomen of waarlangs hij/zij die verlaat. Zo kan Hydrorock automatisch 'cookies' op de 
harde schijf van de computer van de gebruiker plaatsen om de website beter en sneller af te stemmen op het 
bezoek van de gebruiker. Deze cookies zijn computer gebonden en dus niet persoonsgebonden. De gebruiker 
kan deze cookies laten aankondigen of laten verwijderen door de instellingen van de internetbrowser. De 
gebruiker dient daartoe de help-functie van zijn/haar internetbrowser te raadplegen.  
 
De Cookies van Hydrorock vallen allemaal onder de uitzondering op artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet 
(cookiewet). Hydrorock hoeft dus geen toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor het plaatsen van de 
cookies. Om transparant te blijven wordt in deze disclaimer toch uitleg gegeven over de cookies van Hydrorock.  
 
Hydrorock kan functionele cookies plaatsen tijdens uw bezoek op de website, deze cookies zorgen ervoor dat 
de website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Hydrorock maakt gebruik van Google Analytics om anonieme 
data te verkrijgen. De cookies die daarvoor geplaatst kunnen worden helpt Hydrorock om de website te 
analyseren, te verbeteren en zorgen tevens voor een verhoogd gebruiksgemak. Omdat dit soort cookies zeer 
weinig impact hebben op de privacy van de gebruiker, vallen ze onder de uitzondering in de cookiewet. Dat 
betekent dat Hydrorock geen toestemming hoeft te vragen om deze cookies te plaatsen. In tegenstelling tot 
tracking cookies (waarbij vooraf toestemming gevraagd moet worden) slaan functionele cookies geen 
informatie over surfgedrag of persoonsgegevens op. Hydrorock plaatst geen tracking cookies. De verzamelde 
gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde 
gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  
 



 

 
 
Google Analytics 
 
Via de website van Hydrorock wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Hydrorock gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hydrorock heeft hier 
geen invloed op. Hydrorock heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-
adres van de gebruiker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor 
principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit 
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens.” 
 
Social Media Buttons 
 
Op de website van Hydrorock kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) 
of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 
cookies geplaatst. Hydrorock heeft daar geen invloed op. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook 
respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met (persoons)gegevens 
doen die zij via deze cookies verwerken.”  
 
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, 
Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het 
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”  
 
Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie 
 
Hydrorock verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming 
met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Hydrorock verzamelt geen persoonsgegevens van 
de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals onder meer bij het invullen en versturen 
van een bestelformulier, bij het plaatsen van een bestelling, bij het abonneren op een nieuwsbrief of bij het 
invullen en versturen van e-mail. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratiedoeleinden 
(klantenbeheer, bestellingen e.d.). Enkel indien de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen 
de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor promotionele 
doeleinden of direct marketing door Hydrorock, haar partners of derden. 
 
Als de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens aan wil passen of zichzelf uit de bestanden van Hydrorock wil 
laten halen, kunt u contact opnemen met Hydrorock via info@Hydrorock.nl. Bij iedere mailing vindt de 
gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om zichzelf af te melden. 
 
Links naar andere websites 
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en 
verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of 
webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of 
webpagina's. Hydrorock heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in 
geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.  
 



 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
Enkel het Nederlandse recht is van toepassing op deze gebruiksovereenkomst. Geschillen die voortvloeien uit 
deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door 
de bevoegde rechter te Schiedam (Nederland), tenzij Hydrorock aan een bij voorbijgaan aan deze bepaling 
overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft. 
 
Veranderingen 
 
Deze disclaimer is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen 
en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze disclaimer. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig deze disclaimer te raadplegen.  
 
Auteursrechtinformatie 
 
Copyright © Hydrorock B.V, s’Gravelandse weg 246, 3125 BS Schiedam, Nederland. Alle rechten 
voorbehouden. 
 
Handelsmerken 

Alle merken en/of namen van producten die door Hydrorock worden genoemd, zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Hydrorock B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen of filialen.  
 
Contact 
 We controleren regelmatig of we aan deze disclaimer voldoen. Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u 
contact met ons opnemen via info@Hydrorock.com 


