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www.sisley-paris.com/nl-NL (hierna: de “Website”) is een website van SISLEY NEDERLAND B.V. (hierna: “SISLEY”), met een geplaatst 

kapitaal van € 20.000, statutair gevestigd te (1181) LE AMSTELVEEN, Van Heuven Goedhartlaan 13-B2, ingeschreven in het 

Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 33228720 en met BTW-registratienummer NL00 989 5759 B01.  

 

SISLEY NEDERLAND, telefonisch bereikbaar op nummer 0032 800 11 704 (standaard gesprekstarief) of per e-mail op contact-be@sisley-

paris.com 

 
De hosting van de website wordt verzorgd door de firma SALESFORCE.COM EMEA LIMITED, een vennootschap opgericht en 
geregistreerd in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel te Floor 26 Salesforce Tower – 110 Bishopsgate, Londen EC2N 4AY, 
Verenigd Koninkrijk, telefoonnummer +44 20 31 47 76 00. 

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Site en de informatie die onderdeel zijn van de Site, waaronder in ieder geval begrepen 
merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten en rechten op de onderliggende software, berusten te allen tijde bij Sisley of haar 
licentiegevers, tenzij anders vermeld. Het is verboden om gebruik te maken van de Site op een wijze waardoor er inbreuk wordt gemaakt op 
eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van Sisley. Zo is het onder meer verboden om de Site in zijn geheel of 
gedeeltelijk te verspreiden, wijzigen, verzenden of reproduceren in welke vorm dan ook. Het opnemen van hyperlinks naar de volledige Site of 
een deel ervan is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SISLEY. 

 

c.f.e.b. SISLEY is ook de eigenaar van de geregistreerde SISLEY-merken. Het is verboden om Sisley-merken te gebruiken en om, in het 

algemeen, inbreuk te maken op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van SISLEY.  

 
SISLEY wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele problemen met de toegang tot zijn Site of voor iedere gebrekkige communicatie af.  
 
SISLEY zal zich tot het uiterste inspannen om te zorgen voor de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de actualisering van de op de Site 
verstrekte gegevens. 
 
SISLEY behoudt zich het recht voor om de inhoud van op de Site gepubliceerde documenten op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. 
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