Disclaimer 5SNE (Cinquième Sense Northern Europe)
De website van 5SNE wordt beheerd door Cinquième Sense Northern Europe (“5SNE”) en wordt
beheerst door Nederlands recht.
Door het gebruik van de website van 5SNE, erkent en aanvaardt de gebruiker/bezoeker de volgende
voorwaarden en beperkingen:
1. De gehele website van 5SNE, inclusief logo’s, informatie, afbeeldingen, documenten, audio,
video, tekst, software en/of overig materiaal of overige elementen, is auteursrechtelijk
beschermd. Het is ten strengste verboden om enig onderdeel uit de website van 5SNE te
kopiëren, downloaden, distribueren, publiceren, vermenigvuldigen, aan te passen, te
vertalen, verspreiden, in een gegevensbestand op te slaan, op een of andere manier
openbaar te maken, noch digitaal noch op andere wijze, of om afgeleide werken daarvan
voort te brengen.
2. 5SNE beoogt de inhoud van de huidige website zorgvuldig, volledig en juist bijgewerkt te
houden. Behalve in verband met precontractuele gegevens en/of educatief materiaal dat
online beschikbaar is gemaakt, geeft 5SNE geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk
voor indirecte en/of directe schade, verlies, aansprakelijkheid, kosten voortvloeiende uit een
fout, vergissing of onzorgvuldigheid in de informatie, noch voor verouderde gegevens die op
de website zijn geplaatst.
3. Behalve zoals uitdrukkelijk anderszins bepaald, is 5SNE niet aansprakelijk voor mankementen,
defecten, storingen en/of geprogrammeerde sluiting van de service waardoor gebruikers
tijdelijk de toegang wordt geblokkeerd en/of gebruikers geen gebruik kunnen maken van enig
onderdeel van de website.
4. Behalve zoals anders bepaald in een Serviceovereenkomst met de gebruiker, behoudt 5SNE
zich het recht voor bepaalde inhoud en/of een gedeelte van de website en/of de toegang tot
de website naar haar oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, veranderen,
updaten, verwijderen, beperken, in te perken, te annuleren of gegevens daaraan toe te
voegen.
5. De website van 5SNE bevat mogelijk hyperlinks naar externe websites en/of externe content
van derden. Deze externe hyperlinks en content zijn uitsluitend bedoeld voor het
gebruikersgemak van de gebruiker en puur voor informatieve doeleinden. 5SNE is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, beschikbaarheid, zorgvuldigheid,
kwaliteit, toegankelijkheid, privacybescherming en het gebruik van de hyperlinks en externe
content, noch voor een service die via dergelijke hyperlinks wordt voorgesteld, noch voor
enige indirecte en/of directe schade, verlies, aansprakelijkheid, kosten voortvloeiende uit
deze externe hyperlinks en content.
6. Bepaalde omgevingen van de website zijn mogelijk uitsluitend toegankelijk voor
geregistreerde gebruikers. Onbevoegde toegang tot een besloten omgeving van de website is
ten strengste verboden. Geregistreerde gebruikers worden geacht vertrouwelijkheid te
betrachten in verband met de gegevens van een gebruiker/wachtwoord. Een activiteit die via
geldige gebruikersgegevens en wachtwoord wordt uitgevoerd wordt geacht te zijn uitgevoerd
door de geregistreerde gebruiker die te allen tijde verantwoordelijk is voor de toegang en/of
het gebruik.
7. Waar de gebruiker wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren, verstrekt 5SNE
afdoende informatie over het doeleinde van het verzamelen van dergelijke gegevens en over
verdere verwerking van dergelijke gegevens. Tenzij anderszins uitdrukkelijk aangegeven, zal
5SNE de gebruikersgegevens niet met derden delen. Waar zulks van toepassing is, zal de
verwerking van persoonlijke gegevens te allen tijde voldoen aan de wettelijke bepalingen.

8. Opmerkingen of persoonlijke meningen die door gebruikers worden geplaatst geven niet het
standpunt van 5SNE weer in verband met enig onderwerp, en de schrijvers zijn
verantwoordelijk voor alle berichtgeving. In elk geval stemmen de gebruikers ermee in geen
berichten te plaatsen die lasterlijk, onjuist of smadelijk zijn.
9. Het gebruik van materiaal dat door 5SNE in een besloten omgeving van de website wordt
geplaatst is onderhevig aan de bepaalde voorwaarden van de tussen 5SNE en de
geregistreerde gebruiker gesloten Service-overeenkomst.
10. Cookies worden gebruikt op de website van 5SNE om uw ervaring op de website te verhogen,
om statistieken over het bezoek aan de website te onderhouden en uw voorkeuren te
onthouden. Daarnaast worden mogelijk cookies voor het delen van sociale content door
derden op uw computer of apparaat opgeslagen, welke cookies uw gebruik van deze website
mogelijk volgen. Raadpleeg hier ons cookiebeleid.

Disclaimer 5SNE (Cinquième Sense Northern Europe)
The 5SNE website is operated by Cinquième Sense Northern Europe (“5SNE”), and is subject to Dutch
legislation.
The use of the 5SNE website implies that the user/visitor acknowledges and accepts the following
conditions and limitations:
11. All the 5SNE website, including logos, information, images, documents, audio, video, text,
software, and/or any other materials or elements are protected by Copyright. It is strictly
prohibited to copy, download, distribute, publish, reproduce, adapt, translate, propagate,
store in any data file, make public in any form whatsoever, either electronically or in any
other way, nor to create derivative works from, any part of the 5SNE website.
12. 5SNE aims at keeping up-to-date, accurate, complete and correct the content of the present
website. Except for pre-contractual information and/or educational materials made available
online, 5SNE does not give any warranty and shall not be liable for any indirect and/or direct
damage, loss, liability, expenses resulting from any mistake, error or inaccuracy in the
information, nor for outdated information, posted on its website.
13. Except as otherwise expressly provided, 5SNE shall not be liable for any bug, failure,
interruption and/or programmed shutdown of service that may temporarily prevent users
from normally accessing and/or using any part of its website.
14. Except as otherwise provided in any Service Agreement with the user, 5SNE reserves the right
to modify, alter, update, delete, limit, restrict, cancel, add any content and/or part of the
website and/or access to the website without notice and at its own discretion.
15. The 5SNE website may contain hyperlinks to external websites and/or external, third parties
content. These external hyperlinks and content are intended for user’s convenience only and
for purely informative scope. 5SNE is not responsible and not liable for any content,
correctness, availability, accuracy, quality, accessibility, privacy protection, use of these
hyperlinks and external content, nor for any service that may be proposed on them, nor for
any indirect and/or direct damage, loss, liability, expenses resulting from these external
hyperlinks and content.
16. Access to certain areas of the website may be restricted only to registered users. Any
unauthorized access to private areas of the website is strictly prohibited. Registered users
shall be deemed liable for preserving the confidentiality of any user/password information.
Any activity performed using a valid user and password shall be deemed made by the
registered user, who shall be at all times responsible for any such access and/or use.
17. Wherever the user is asked to provide any personal information, 5SNE shall provide adequate
details as to the purpose of collection and of any further processing of such data. Unless

otherwise expressly informed, 5SNE shall not share the user information with third parties.
Processing of personal data, if any, shall at all times fulfill any and all legal requirements.
18. Any comments or personal opinions posted by users do not represent 5SNE’s position as to
any topic, and their authors shall be solely responsible for any such posts. In any event, users
agree not to post any defamatory, false or libelous information.
19. The use of any materials posted by 5SNE in any private area of the website shall be subject to
the specific terms of the Service Agreement entered between 5SNE and the registered user.
20. Cookies are used on the 5SNE website to enhance your experience on the website, keep
statistics on visits to the website, and remember your preferences. In addition, third-party
social content sharing cookies might also be stored in your computer or device, which cookies
may track your use of this website. Please check our cookies policy here.

