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COPYRIGHT PIA TOURS SEVILLA 
 
1. Auteursrecht 

1.1.  Copyright (c) 2019, Pia Tours Sevilla, website piatours.nl (inclusief de domeinen piatours.be 
en piatours.com) 

1.2.  Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze verklaring: 
(a) Wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle copyright en andere 
intellectuele eigendomsrechten en het content op onze website; en 
(b) alle overige door ons gereserveerde copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. 

 
2. Copyright licentie 

2.1.  (a) U mag pagina's bekijken van onze website in een webbrowser; 
(b) U mag pagina's downloaden van onze website voor caching in een webbrowser; 
(c) U mag pagina's van onze website afdrukken behoudens de andere bepalingen van deze 
verklaring. 

2.2.  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de andere bepalingen van deze verklaring, mag u geen 
content van onze website downloaden of dergelijk content op uw computer opslaan. 

2.3.  U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke doeleinden. 
2.4.  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze verklaring, mag u geen content op onze website 

bewerken of anderszins wijzigen. 
2.5.  Tenzij u eigenaar bent van of zeggenschap heeft over de relevante rechten van de content, 

kan u content van onze website: 
(a) opnieuw publiceren (inclusief publicatie op een andere website); 
(b) verkopen of verhuren; 
(c) publiceren in het openbaar; 
(d) exploiteren voor commerciële doeleinden; 
(e) verspreiden behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze verklaring. 

 
3. Acceptabel gebruik 

3.1.  U mag niet: 
(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de 
website veroorzaakt of kan veroorzaken, of een bijzondere vermindering van de prestaties, 
beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; 
(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, 
of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit; 
(c) onze website gebruiken om content te kopiëren, op te slaan, te hosten, door te sturen, te 
verzenden, te gebruiken, te publiceren of te distribueren dat bestaat uit (of is gekoppeld 
aan) spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag (v)logger, computer 
software; of 
(d) het uitvoeren van geautomatiseerde gegevensverzameling (inclusief en zonder beperking 
van scraping, datamining en gegevensextractie) op of met betrekking tot onze website 
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
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4. Misbruik melden 
4.1.  Indien u van mening bent dat enig onrechtmatig content of activiteit op onze website, deze 

verklaring schendt, laat het ons dan weten. 
4.2. U kan ons dit laten weten via e-mail. 

 
5. Handhaving van het auteursrecht 

5.1.  Wij nemen de bescherming van ons auteursrecht zeer ernstig. 
5.2.  Als wij ontdekken dat u onze copyright materialen hebt gebruikt in strijd met deze 

verklaring, dan kunnen we gerechtelijke procedures tegen u aanhangig maken, inzake een 
schadeloosstelling en/of een rechterlijk bevel om te voorkomen dat u deze materialen 
gebruikt. U kan ook aansprakelijk worden gesteld om juridische kosten te betalen. 
 

6. Machtigingen 
6.1.  U dient toestemming vragen om de op de website gepubliceerde content te gebruiken via de 

contactgegevens zoals vermeld op de website. 
 
7. Credits 

7.1.  Dit document is gemaakt met een sjabloon van SEQ Legal (www.seqlegal.com). 
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