GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt: 21/07/2018
Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door
voordat u de website www.verhuurinmarbella.com en alle bestemmingspagina's en diensten
("Service") die worden geëxploiteerd door Your Elegant Homes in Marbella SLU.
Uw toegang tot en gebruik van de dienst is geconditioneerd op uw aanvaarding van en de
naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers
en anderen die toegang hebben tot of gebruik van de dienst. Door toegang of het gebruik van
de Service gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
Als u het oneens bent met enig deel van de voorwaarden, mag u de Service niet gebruiken.
Aankopen en vragen
Als u wenst een product of dienst te kopen, of aanvullende informatie te verzoeken
(informeren) over het via de Service ("aankoop of onderzoek"), kan u worden gevraagd om
bepaalde inlichtingen die relevant zijn voor uw aankoop of onderzoek met inbegrip van, zonder
beperking, uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf enz.
Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder
voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, voor welke reden dan ook, inclusief zonder
beperking als u de voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de voorwaarden die door hun
aard de beëindiging overleven moeten de beëindiging overleven, met inbegrip van, zonder
beperking, eigendom bepalingen, garantie disclaimer, schadeloosstellingen en beperkingen
van de aansprakelijkheid.
De service
Onze service kan u een vertegenwoordiger geven voor een onderzoek, voor het vinden
omtrent de mogelijkheden van de verschillende onroerend goederen aan de Costa del Sol,
Spanje en u via e-mail of telefonisch informeren. Via onze service zal u de mogelijkheid hebben
om regelmatig per e-mail en via nieuwsbrieven nieuws te ontvangen met betrekking tot
eigendom in Spanje met inbegrip van links naar andere websites. Onze dienstverlening strekt
zich uit in een later stadium met het organiseren van de vastgoed bezichtigingen met verkopers
(privé of bedrijven) namens u om u te helpen door uw aankoopproces te begeleiden tot dat uw
aankoop voltooid is.
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Links naar andere websites
Onze Service kan koppelingen bevatten naar websites van derden of diensten die niet worden
bezeten of worden gecontroleerd door Your Elegant Homes in Marbella SLU. Your Elegant
Homes in Marbella SLU heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud, het privacy beleid, of de praktijken van enige derde partij websites of services. U
erkent verder en stemt ermee in dat Your Elegant Homes in Marbella SLU niet verantwoordelijk
of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt, of vermeend
veroorzaakt te worden door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud,
goederen of services die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.
Links naar doorverwezen partners
Mocht Your Elegant Homes in Marbella SLU u doorverwijzen en u het eens bent mondeling of
schriftelijk te gebruiken of de diensten of producten van bedrijven d.w.z. aanschaft hypotheek
makelaars, ontwikkelaars, particuliere verkopers, banken, advocaat bedrijven, valuta
exchange bedrijven, verhuur beheer bedrijven of een bedrijf en individu die geen deel uitmaakt
van Your Elegant Homes in Marbella SLU dan heeft Your Elegant Homes in Marbella SLU
geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid, of
de praktijken van een derde partij diensten.
U erkent en stemt ermee in dat Your Elegant Homes in Marbella SLU niet verantwoordelijk of
aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt, of vermeend te
worden veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op een dergelijke
bedrijven of dienst aanbieders.
Veranderingen
Wij behouden ons het recht, naar ons goeddunken, deze voorwaarden te wijzigen of te
vervangen op elk gewenst moment. Als een herziening materiaal is zullen wij dit bekendmaken
voordat enige nieuwe bepalingen die van kracht zijn. Wat vormt een materiële wijziging zal
worden bepaald door onze discretie.
Contacteer ons
Als u vragen over deze voorwaarden
info@eleganthomesmarbella.com
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