TAG HEUER, FILIAAL VAN LVMH SWISS MANUFACTURES SA
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met de documenten waarnaar
daarin wordt verwezen, zijn van toepassing op elk gebruik van onze website
www.tagheuer.com ("Website"), met inbegrip van maar niet beperkt tot de toegang tot, het
surfen op of het registreren voor het gebruik van onze Website. Deze Gebruiksvoorwaarden
vertellen u informatie over ons en de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze
Website.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u
onze Website gaat gebruiken. Wij raden u aan een kopie van deze gebruiksvoorwaarden af te
drukken voor toekomstige raadpleging.
Door onze Website te gebruiken, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en
dat u ze zal naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u onze
Website niet te gebruiken.
1. ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar ons privacybeleid dat ook van toepassing is op uw
gebruik van onze Website. In ons privacybeleid vindt u informatie over hoe wij uw
persoonsgegevens gebruiken. Als u producten van onze Website koopt, zijn onze Algemene
Voorwaarden van toepassing op de verkoop van de producten aan u. Neemt u de tijd om ze
te lezen, want ze bevatten belangrijke voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn.
2. INFORMATIE OVER ONS
Deze website wordt beheerd door TAG Heuer, filiaal van LVMH Swiss Manufactures SA,
ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Neuchâtel, Zwitserland, onder het
nummer CHE-481.404.745, met hoofdzetel te 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Zwitserland.
3. ONS RECHT OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE WIJZIGEN
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen.
Controleer deze pagina van tijd tot tijd om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van
eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn.
Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt dit
beschouwd als aanvaarding van dergelijke wijzigingen.
4. WIJZIGINGEN OP ONZE WEBSITE
4.1 Wij kunnen onze Website van tijd tot tijd bijwerken, en kunnen de inhoud op elk moment
wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat de inhoud van onze Website verouderd kan zijn en dat
wij niet verplicht zijn om deze bij te werken.
4.2 Wij garanderen niet dat onze Website, of de inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of
weglatingen.

5. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE
5.1 Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld.
5.2 Wij garanderen niet dat onze Website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of
ononderbroken zal werken. Toegang tot onze Website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij
kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze Website om welke
reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
5.3 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te
krijgen tot onze Website.
5.4 U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding
toegang krijgen tot onze Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere
toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.
6. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD
6.1 U kunt zich registreren voor een account op onze Website. Indien wij u bij de registratie
van een account een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie
verschaffen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie
vertrouwelijk te behandelen. U mag het niet aan derden geven.
6.2 Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u
gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze
redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
6.3 Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of
wachtwoord
kent,
neem
dan
onmiddellijk
contact
met
ons
op
via
https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Wij kunnen de informatie die u ons hebt verstrekt, gebruiken om contact met u op te nemen
over producten of diensten die volgens ons voor u interessant kunnen zijn. Voor nadere
informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid, dat hier beschikbaar
is https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 TAG Heuer en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle rechten, aanspraken en
belangen in en op de Website, inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, grafische
voorstellingen, foto's, audio, video, logo's, artwork, gegevens, computercode en ander
materiaal dat op de Website staat of wordt weergegeven ("inhoud"), evenals de look & feel en
het ontwerp van de Website en de organisatie van de inhoud op de Website, inclusief maar
niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken (zoals hieronder gedefinieerd),
octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten daarop. Uw
gebruik van de Website verleent u geen eigendomsrecht op de inhoud van de Website. Deze
werken worden beschermd door auteurswetten en verdragen over de hele wereld. Al deze
rechten zijn voorbehouden. Onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden verleent TAG
Heuer u een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om
de Website en de materialen op de Website uitsluitend voor uw persoonlijk, huishoudelijk en
privégebruik te gebruiken.

7.2 U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina's van onze Website
voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie
vestigen op inhoud die op onze Website is geplaatst.
7.3 U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload
op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten
of afbeeldingen gebruiken los van de begeleidende tekst.
7.4 U mag geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor commerciële doeleinden
gebruiken zonder hiervoor een specifieke licentie van ons of onze licentiegevers te hebben
verkregen.
7.5 Indien u enig deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze
Gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk eindigen en
moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of
vernietigen.
8. HANDELSMERKEN
8.1 TAG Heuer is de eigenaar van niet-geregistreerde en geregistreerde handelsmerken in
verschillende rechtsgebieden over de hele wereld. Bij wijze van voorbeeld: "TAG HEUER",
"Heuer" en het TAG Heuer logo zijn Zwitserse gedeponeerde handelsmerken van LVMH Swiss
Manufactures SA. Meer in het algemeen zijn de handelsmerken, logo's, dienstmerken en
handelsnamen (afzonderlijk een "handelsmerk" en gezamenlijk de "handelsmerken") die op
de Website of op inhoud die via de Website beschikbaar is, worden weergegeven,
gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van TAG Heuer en anderen en mogen
niet worden gebruikt tenzij hiervoor toestemming is verleend door de eigenaar van het
handelsmerk.
8.2 Alle handelsmerken die geen eigendom van ons zijn en die op de Website of op of via de
diensten van de Website verschijnen, indien aanwezig, zijn eigendom van hun respectieve
handelsmerkeigenaar. Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door
implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een handelsmerk dat wordt
weergegeven op de Website te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming of die van de
derde eigenaar van het handelsmerk. Misbruik van de handelsmerken op de Website is ten
strengste verboden.
9. VERBODEN KLANTENACTIVITEITEN
9.1 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of met onze schriftelijke
toestemming, mag u de inhoud van deze Website niet kopiëren, reproduceren, distribueren,
publiceren, opnemen in een databank, weergeven, uitvoeren, wijzigen, er afgeleide werken
van maken, overdragen, verkopen of op enige andere wijze exploiteren. U stemt ermee in
onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden.
9.2 U mag zich niet: (i) inlaten met spidering, "screen scraping", "database scraping", het
oogsten van e-mailadressen, draadloze adressen of andere contact- of persoonlijke
informatie, of enige andere automatische manier om toegang te krijgen tot, in te loggen op of
zich te registreren op de Website of voor diensten of functies die op of via de Website worden
aangeboden, of lijsten van gebruikers te verkrijgen of andere informatie of functies te verkrijgen
of te openen op, van of via de Website of de diensten die op of via de Website worden
aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige informatie die zich bevindt op
enige server of database die verbonden is met de Website of enige diensten die op of via de
Website worden aangeboden; (ii) op enigerlei wijze ongeautoriseerde toegang verkrijgen of
trachten te verkrijgen tot computersystemen, materialen, informatie of diensten die op of via

de Website beschikbaar worden gesteld; (iii) de Website of de diensten die op of via de
Website beschikbaar worden gesteld op enigerlei wijze gebruiken met de bedoeling de
Website of dergelijke diensten te onderbreken, beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten
of aan te tasten, of het gebruik en plezier van de Website van een andere partij te verstoren,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van massaal ongevraagde berichten of
het "overspoelen" van servers met verzoeken; (iv) de Website of de diensten of functies van
de Website gebruiken in strijd met onze intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten
of wettelijke rechten of die van derden; of (v) de Website of de diensten van de Website
gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet.
9.3 U stemt er verder mee in dat u niet zult proberen (of iemand anders zult aanmoedigen of
steunen om te proberen) de Website en de inhoud te omzeilen, te onderwerpen aan reverse
engineering, te ontcijferen of anderszins te wijzigen of te verstoren, of er ongeoorloofd gebruik
van te maken. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een
wijze die niet opzettelijk publiekelijk beschikbaar is gesteld of waarin niet is voorzien via de
Website.

10. UW OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
10.1 Wij verwelkomen uw suggesties, feedback, ideeën en andere inzendingen ("ingezonden
materiaal") over de Website, de inhoud ervan, en onze producten. Echter, door het indienen
of verzenden van ingezonden materiaal naar ons: (i) verklaart en garandeert u dat de
ingediende materialen origineel zijn, dat geen enkele andere partij hierop rechten heeft en dat
dergelijke ingediende materialen of het gebruik ervan door TAG Heuer geen inbreuk maken
op rechten van derden, en dat afstand is gedaan van eventuele "morele rechten" op
ingediende materialen, en (ii) u ons en onze gelieerde ondernemingen een royaltyvrij,
onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig
overdraagbare, overdraagbare en sublicentieerbare recht en licentie om dergelijk materiaal te
gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen,
er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren, weer te geven, te maken, te
verkopen en te exporteren (geheel of gedeeltelijk) en/of op te nemen in andere werken in elke
vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld zal worden.
10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de instandhouding van door u aan ons verstrekt
materiaal, en wij kunnen dit materiaal te allen tijde verwijderen of vernietigen. Al het ingediende
materiaal wordt geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn, en kan door ons worden gebruikt
op elke manier die in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid
van de website.
11. GEEN BETROKKENHEID
11.1 De inhoud van onze Website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet
bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies
inwinnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze Website.
11.2 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Website bij te
werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de
inhoud op onze Website nauwkeurig, volledig of up-to-date is. Wij proberen ook de kleuren
van de producten die u op de Website ziet zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen
echter niet garanderen dat de kleuren die u op uw toestel ziet, accuraat zullen zijn.
12. AFWIJZING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke dwingende wetgeving, worden deze
Website en de inhoud ervan geleverd "zoals ze zijn" met uitsluiting van enigerlei garanties,
uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties voor informatie,
gegevens, gegevensverwerkingsdiensten, uptime of ononderbroken toegang, garanties met
betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, bruikbaarheid of inhoud van informatie,
en garanties met betrekking tot de titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel, en wij wijzen hierbij al deze garanties, uitdrukkelijk en impliciet, van de hand.
Wij garanderen niet dat de Website of de diensten, inhoud, functies of materialen daarin tijdig,
veilig, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat gebreken zullen worden gecorrigeerd.
Wij garanderen niet dat de Website aan de eisen van de gebruiker zal voldoen. Geen enkel
advies, resultaat of informatie, mondeling of schriftelijk, door u van ons of via de Website
verkregen, creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.
12.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor
overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of ons bedrog of frauduleuze
voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet door de Zwitserse wet kan
worden uitgesloten of beperkt.
12.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u en/of enige gebruiker voor enig verlies of schade,
hetzij contractueel, door onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke plichten of
anderszins en hoe dan ook ontstaan, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband
met: het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze Website; en/of het gebruik van
of het vertrouwen op enige inhoud weergegeven op onze Website.
12.4 Wij wijzen u er in het bijzonder op dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies van winst,
verkoop, zaken of inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies
van zakelijke kansen, goodwill of reputatie en/of enige indirecte of gevolgschade of schade.
12.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed
denial-of-service attack, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw
computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan
infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Website of van het downloaden door u van
inhoud op onze Website, of op een Website die daaraan gekoppeld is.
12.6 Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten of diensten door ons aan u, die
zullen worden uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden.
13. VERBOD OP HET UPLOADEN VAN INHOUD NAAR ONZE WEBSITE
13.1 U mag geen inhoud uploaden naar onze Website of contact leggen met andere
gebruikers van onze Website. Als u inhoud uploadt naar onze Website of contact opneemt met
een andere gebruiker van onze Website in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden:
13.1.1 wij zullen elke posting die u op onze Website plaatst onmiddellijk verwijderen
(indien van toepassing);
13.1.2 u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op deze
Gebruiksvoorwaarden. Als u een consumentgebruiker bent, betekent dit dat u
verantwoordelijk bent voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op
deze gebruiksvoorwaarden; en
13.1.3 wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of
juistheid van de inhoud die door u of een andere gebruiker van onze Website wordt
geplaatst.

13.2 Als u inhoud uploadt naar onze Website of contact opneemt met een andere gebruiker
van onze Website, kunnen wij uw identiteit bekendmaken aan een derde die beweert dat de
door u op onze Website geplaatste of geüploade inhoud een schending vormt van zijn
wettelijke rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten of
zijn recht op privacy).
14. LINKEN NAAR ONZE WEBSITE
Onze Website mag niet worden geframed op een andere Website. Indien u gebruik wenst te
maken van de inhoud van onze Website, dient u vooraf onze schriftelijke toestemming te
verkrijgen. Neem contact met ons op via https://www.tagheuer.com/contact.
15. VIRUSSEN
15.1 Wij garanderen niet dat onze Website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.
15.2 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie,
computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Website. Zorg ervoor dat u
virusbeschermingssoftware gebruikt.
15.3 U mag onze Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden,
wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of
technologisch schadelijk is. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-serviceaanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
15.4 U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze Website, de
server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden
met onze Website. Door deze bepaling te overtreden, kunt u een strafbaar feit plegen. Wij
zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij
zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het
geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk
worden beëindigd.

16. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Waar onze Website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden
aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Gelieve er nota
van te nemen dat deze websites hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden hebben,
die u dient te lezen voordat u de websites van derden bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud van die websites of pagina's en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
enigerlei schade die kan ontstaan als gevolg van een link naar die websites of pagina's.
17. DIVERSEN
Indien wij enig recht of enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of
afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Indien een
bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt
bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te
geven aan de intenties van de partijen zoals die in de bepaling tot uiting komen en dat de
overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.
18. TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Indien u een consument bent, gelieve er rekening mee te houden dat deze
Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan het Zwitserse recht. Indien u een Zwitserse
consument bent, komen u en wij beiden overeen dat de rechtbanken van Zwitserland exclusief
bevoegd zijn.
18.2 Indien u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden (en alle niet-contractuele
geschillen of vorderingen) onderworpen aan de Zwitserse wet en stemmen wij beiden in met
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Neuchâtel (Zwitserland).

