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Algemeen 
Get Airplay is een handelsnaam van Retail Entertainment V.O.F. (KvK: 65007883). Get Airplay geeft u toegang 
tot de website www.getairplay.nl publiceert daar teksten, beelden, audio en andere materialen, vervaardigd,  en 
opgesteld en aangeleverd door Get Airplay en/of derden. Get Airplay heeft steeds het recht de inhoud te 
wijzigingen, (onder)delen te verwijderen en/of aan te vullen. Get Airplay hoeft u daarvan niet op de hoogte te 
stellen.  
 
Inhoud en uitsluiting aansprakelijkheid Get Airplay 
Get Airplay is zorgvuldig met het verstrekken van informatie en materialen. Toch kunnen daaraan geen rechten 
worden ontleend en bestaat geen garantie of aanspraak op juistheid daarvan. Get Airplay onderhoudt de website 
accuraat, maar desondanks kunnen er momenten zijn dat de website niet (naar behoren) werkt. Get Airplay is 
niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door bezoekers, gebruikers, derden of wie dan ook.  
 
Get Airplay is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke orde of aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van 
de website en/of het gebruik van onderdelen daarvan. Get Airplay is niet aansprakelijk voor door derden 
geplaatste items, reacties en/of informatie en ook niet voor links door en/of naar derden. Bezoekers en gebruikers 
vrijwaren Get Airplay van iedere aansprakelijkheid van welke aard dan ook. 
 
Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid bezoekers 
Alle intellectuele eigendomsrechten van alle werken, gegevens, informatie, databases en andere daarvoor 
vatbare items rust bij Get Airplay en/of haar licentiegevers. Niets mag openbaar gemaakt, verveelvoudigd of 
anderszins door derden gebruikt worden. Bezoekers en gebruikers aanvaarden aansprakelijkheid jegens Get 
Airplay op dit punt.  
 
Get Airplay behoudt zich het recht voor om bezoekers en gebruikers die inbreuk maken op de rechten van Get 
Airplay of de website oneigenlijk gebruiken, de toegang geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.  
 
Toepassing disclaimer en toepasselijk recht 
Door het enkele gebruik van de website van GetAirplay stemt u in met deze disclaimer en met de Privacy 
Statement.  
 
Op de website, disclaimer en Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 

http://www.getairplay.nl/

