WETTELIJKE VERMELDINGEN Mini Website Bandai Stickeractie
Deze Website is een uitgave door BANDAI,
SAS met een kapitaal van 15.318.300€, ingeschreven in het Handelsregister van Pontoise onder nummer 829 019
489, gevestigd in Winterthur toren – 102 Terrasse Boieldieu 92808 Puteaux, FRANCE
contact@bandai.fr
Telefoon : +33 (0) 1 70 96 01 01
Hoofdredacteur: Mathilde Dezalys, Voorzitter
Deze Website werd gebouwd door:
TUTTI QUANTI (artdirector)
58 Chemin de la Justice – 92290 CHATENAY-MALABRY, FRANCE
SGA (integratie en ontwikkeling)
32 bis op Victor Hugo – 92800 PUTEAUX, FRANCE
Deze Website wordt gehost door:
OVH
2 rue Kellerman - 59100 ROUBAIX, FRANCE
Alle modellen, teksten, tekeningen, merken, logo’s, personages en alle andere inhoud/aanpassingen die in welke
vorm dan ook voorkomen op de Website, zijn eigendom van het bedrijf BANDAI of van zijn partners.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken, tekeningen of modellen, of auteursrechten uitgevoerd
vanaf onderdelen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf BANDAI is uitdrukkelijk
verboden in de zin van de bepalingen uit de boeken I, III, V en VI van het Wetboek inzake intellectuele eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke voorstelling van deze Website door welke werkwijze ook, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van het bedrijf BANDAI is verboden en betekent een vervalsing bestraft door de boeken I, III, V en VI
van het Wetboek inzake intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor de gegevensbestanden die op de website staan,
die beschermd worden conform de Wet inzake intellectuele eigendom.
Krachtens deze wettelijke vermeldingen krijgt u geen enkele toestemming om gebruik te maken van de merken,
handelsnamen, afkortingen, logo’s, tekeningen of foto’s die op de Website staan.
Tenslotte wijzen wij er u nogmaals op dat piraterij de artistieke creatie schaadt.
Wij geven u op een niet-exclusieve en herroepbare basis de toestemming om een hyperlink te maken die verwijst naar
de homepagina van de Website, op voorwaarde dat deze link geen onjuiste, valse, ongunstige informatie geeft over
het bedrijf BANDAI of de bedrijven van onze groep, en/of hun partners, en/of voor onze producten of diensten, of
geen informatie geeft die ons schade zou kunnen toebrengen. De aanmaak van deze hyperlink stelt ons in geen geval,
in welke hoedanigheid dan ook, aansprakelijk voor de inhoud van uw website. Elk gebruik in uw link van ons logo,
ons merk of onze grafische informatie vereist onze uitdrukkelijke en geschreven toestemming.
Waarschuwing:
De teksten, foto’s, video’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen op deze Site worden, onder voorbehoud
van de wettelijke bepalingen of reglementen van toepassing, slechts ter illustratie afgebeeld, zonder enige garantie
door Bandai.
Deze Website kan links bevatten naar andere websites die gehost worden door derden. Ondanks de aandacht die
Bandai schenkt aan zijn partnerships, kan Bandai op geen enkele manier deze websites controleren en kan het dus
niet aansprakelijk gesteld worden noch garant staan voor eventuele onjuiste informatie op deze websites.

