Onderstaande tekst beschrijft onze disclaimer.
In deze tekst gebruiken wij onze commerciële naam Royal Tervis Properties, als merknaam gebruiken
wij SUNSET in SPAIN.

Disclaimer
Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate
volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen,
betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze
diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de
bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).
Royal Tervis Properties is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen over de
huurgelden aan de belastingautoriteiten. De eigenaar dient zijn inkomsten zelf te declareren on de overheid.
Intellectuele eigendomsrechten
De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en
het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze
website is, mits anders vermeld, het eigendom van Royal Tervis Properties.
Royal Tervis Properties behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle
intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst
beschikbaar wordt gesteld (waaronder beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen
toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/door)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren,
gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of
ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel
of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of
welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou
bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Royal Tervis
Properties. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk
op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).
Diversen
Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Spaans recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit
deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd
in Orihuela, Spanje.
De originele Nederlandstalige versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een
service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Nederlandstalige
versie en een vertaling hiervan geldt de Nederlandstalige versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de
definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Nederlandstalige versie van de
voorwaarden is beschikbaar op onze website. Om deze te lezen, selecteert u ‘Nederlands’ bovenaan in het
taalmenu.

