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De inhoud van dit domein mag niet worden gekopieerd en/of gebruikt voor commercieel
gebruik of distributie, noch mogen de objecten worden gewijzigd of geplaatst worden op
andere sites.
Sommige Hygreen websites, en Hygreen gelieerde websites bevatten beelden die
onderworpen zijn aan het auteursrecht van hun leveranciers.
Gegevensbescherming
Bij het bezoek van deze website kan er u worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te
vullen, echter uw antwoorden op deze vragen zijn geheel vrijwillig. Alle persoonlijke gegevens
die tijdens uw bezoek aan de website van Hygreen, of Hygreen gelieerde websites, ingevuld
zijn zullen uitsluitend worden gebruikt in uw belang voor de toepassing van het verzenden van
productinformatie of het voorbereiden van diensten. Hygreen zal uw persoonlijke gegevens
behandelen in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving voor gegevensbescherming
en de privacy‐wetgeving.
Handelsmerken
Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken inclusief merken, modelnamen, logo's en
emblemen op Hygreen websites en Hygreen gelieerde websites, onderworpen aan
handelsmerkrechten van Hygreen.
Garantie
Deze website is met de grootst mogelijke zorg voorbreid. Desondanks, kan Hygreen niet
garanderen dat de hier gegeven informatie compleet, nauwkeurig en geheel vrij van fouten is.
Websites van Hygreen en Hygreen gelieerde websites zijn onderworpen aan
handelsmerkrechten van Hygreen.
Licentie
Het doel van Hygreen is om een innovatieve en informatieve website te presenteren ten
behoeve van de Mitsubishi Jet Towel™. Het intellectuele eigendom en de kennis hieromtrent
zoals patenten, merken en copyrights zijn beschermd. Het bezoek aan deze site impliceert op
geen enkele wijze het gebruik van het intellectuele eigendom van Hygreen of derden.
Wij danken u hartelijk voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en
diensten, dit wordt door Hygreen in hoge mate geapprecieerd.
Copyright
© Copyright Hygreen, Nibbixwoud, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden,
tekeningen, geluids documenten, animaties en videobeelden evenals de layout van de site
vallen onder het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsbescherming.
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