
Website: de website www.lismanforklifts.com, die in
stand wordt gehouden door Lisman Vorkheftrucks NV,
gevestigd te IJsselstein; 

Gebruiker: degene die zich op de Website heeft 

geregistreerd; 

Persoonsgegevens: de door Gebruiker verstrekte 

gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, 

waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, en e-

mailadres; 

Lisman Vorkheftrucks BV en/of haar dochter- of 

zusteronderneming(en) zoals vermeld op de Website; 

Registratie: aanmelding van Gebruiker op de website 

door middel van het volledig invullen van het op de 

Website aanwezige registratieformulier; 

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen 

Lisman en Gebruiker; 

Algemene Gebruikers voorwaarden: deze algemene 

voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van 

toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en 

Lisman anderzijds bij het gebruik van de Website. 

Daarnaast geldt het privacybeleid van Lisman. Het is 

de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 

regelmatig het privacybeleid van Lisman te 

raadplegen op de Website. 

1.2 De toepasselijkheid van andere Algemene 

Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten. 

Artikel 2. Gebruikersovereenkomst 

2.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door 

Registratie op de Website en stelt Gebruiker o.a. in 

staat de voortgang van machineaanbod via de 

Website te volgen. De Gebruikersovereenkomst is niet 

overdraagbaar. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker 

zijn Persoonsgegevens aan Lisman. 

2.2 Lisman bevestigt de Registratie per e-mail aan 

Gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, 

waarna Gebruiker zich met behulp van zijn 

wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Website. 

Gebruiker verplicht zich, zich na toegang tot de 

Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te 

brengen aan de Website of aan andere gebruikers 

daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle 

handelingen die op de Website plaatsvinden nadat 

daar toegang is verkregen met behulp van het 

wachtwoord van Gebruiker. 

2.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid 

van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. 

Mochten de Persoonsgegevens op enig moment 

wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Lisman 

per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte 

te brengen. 

2.4 Lisman behoudt zich het recht voor Registratie te 

weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. 

2.5 Lisman neemt de door haar verkregen 

Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden 

administratie. Door Registratie op de Website geeft 

Gebruiker toestemming voor het gebruik en het 

opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens. 

2.6 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig 

gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter 

beschikking te stellen (middels deeplinken of 

anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Lisman. 

2.7 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker 

deze Algemene Gebruikersvoorwaarden voor iedere 

keer dat Gebruiker op de Website inlogt.  

Artikel 3. Beveiliging 

3.1 Lisman spant zich naar redelijkheid in haar 

systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of 

tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt 

hiervoor passende technische en organisatorische 

maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening 

wordt gehouden met de stand van de techniek. 

3.2 Lisman is echter niet aansprakelijk voor verlies 

van data, schade aan bestanden, onrechtmatig 

verkregen toegang tot computers of bestanden, via de 

Website verspreide virussen of andere onrechtmatige 

programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van 

het gebruik dat van de Website wordt gemaakt. 

3.3 De Website kan links naar andere websites 

bevatten. Lisman heeft geen zeggenschap over 

dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud 

van die sites. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

4.1 De aansprakelijkheid van Lisman, indien en voor 

zover na toepassing van de overige bepalingen uit 

deze Algemene Gebruikersvoorwaarden nog resterend, 

zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de 

aansprakelijkheidsverzekering van Lisman in het 

desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd 

met het bedrag van het eigen risico volgens de 

desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot 

het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is.  



Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld 

van Lisman. 

4.2 Lisman is niet aansprakelijk voor indirecte of 

gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van 

Lisman in verband met enig gebrek aan de Machines 

of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op 

rechten van (intellectuele eigendom van) derden 

uitgesloten. 

4.3 Bij het inschakelen van derden zal Lisman steeds 

de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lisman is 

evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze 

derden niet aansprakelijk. 

Artikel 5. Aanpassingen; werking 

5.1 Indien en voor zover enige bepaling van de 

Algemene Gebruikersvoorwaarden nietig is of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de 

Algemene Gebruikersvoorwaarden onverminderd van 

kracht blijven. Lisman zal dan een nieuwe bepaling 

vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde 

bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden 

genomen. 

5.2 Van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kan 

uitsluitend worden afgeweken voor zover dit 

schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van 

Lisman is vastgelegd. 

5.3 Lisman behoudt zich het recht voor deze 

Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. 

Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan 

Gebruiker zijn meegedeeld in werking. 

 

Internetsites van derden  

Dit statement is niet van toepassing op internetsites 
van derden die door middel van links met deze 

internetsite zijn verbonden.  

Uitoefening van rechten 

Vragen
Als u vragen hebt over uw omgang met deze 

internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het 

e-mailadres 

info@lismanforklifts.com of per gewone post:
Lisman Vorkheftrucks NV
Techniekweg 1 

3401MH IJsselstein  

The Netherlands 

Wijzigingen statement 
Lisman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan 

te brengen in dit statement. Het verdient aanbeveling 
om dit statement geregeld te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent.  


