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Disclaimer 

Juridische mededeling 

Deze website wordt beheerd door SFS intec AG, Rosenbergsaustrasse 34, CH-9435 Heerbrugg, Zwitserland. SFS intec AG wordt wettelijk 
vertegenwoordigd door zijn Concernleiding. 

Handelsregisternr.: CH-320.3.008.842-8 

Btw-identificatienummer (Zwitserland): CHE-116.276.910 

Contact: compliance@sfs.com  

Webgebaseerde berekeningstools 

We bieden uitsluitend ter illustratie een aantal gratis webgebaseerde berekeningstools aan. We geven geen garanties dat de resultaten 

van uw gebruik van de webgebaseerde tools juist is en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat berekeningen en/of 

resultaten onafhankelijk geverifieerd worden door een voldoende gekwalificeerd persoon. Alle aansprakelijkheid voor schade, direct of 

indirect voortvloeiend uit de informatie die in de webgebaseerde berekeningstools wordt verstrekt, of uit de resultaten van uw gebruik 

daarvan, wordt uitgesloten. 

Aansprakelijkheid 

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie op de website actueel, 

correct, juist of volledig is. Alle aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de informatie op deze website, wordt 

uitgesloten. Bovendien aanvaardt de SFS intec Group geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waar u vanaf deze 

website naar wordt doorverwezen. 

Handelsmerken 

Alle handelsmerken, zoals merken, logo's en emblemen, op deze website zijn wettelijk beschermd door het merkenrecht via de bedrijven 
van de SFS intec Group, tenzij andersluidende informatie is vermeld. 

Licenties 

Intellectuele-eigendomsrechten, zoals patenten, merken en auteursrechten gepubliceerd op deze website, zijn op soortgelijke wijze 
beschermd. 

Copyright 

Copyright SFS intec AG, CH-9435 Heerbrugg, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. 

Teksten, illustraties, grafische elementen, lay-outs, muziek, animaties en video's op deze website zijn beschermd door nader intellectueel-

eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden, noch worden verspreid, gewijzigd 

of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Bovendien kunnen de afbeeldingen op deze website beschermd zijn door het auteursrecht van 

derden. 

Ontwerp 

SFS Benelux 

Grasbeemd 14 

5705 DG Helmond 

Nederland 

bnl.info@sfs.com 

www.bnl.sfs.com  

Technische implementatie 

Sana Commerce EMEA B.V. 
Van Nelleweg 1 

3044 BC Rotterdam 

Nederland 

www.sana-commerce.com/contact  

www.sana-commerce.com 

SFS Group Fastening Technology Ltd 

153 Kirkstall Road 

Leeds 

LS4 2AT 

ukenquiries@sfs.com  

www.uk.sfs.com  

http://www.bnl.sfs.com/
http://www.sana-commerce.com/contact
http://www.uk.sfs.com/

