Disclaimer
Deze website wordt gepubliceerd door Colgate Professional Oral Care (onderdeel van Colgate Palmolive Belgium NV). D
 oor
gebruik te maken van de website, stemt u in met het in acht nemen van de onderstaande voorwaarden.

De website met internetadres www.colgatedental.be en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht
mondzorg professionals in België, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is uitdrukkelijk niet bedoeld om adviezen
van (tand)arts, mondhygiënist, apotheker of andere mondzorg professionals te vervangen of anderszins te worden gebruikt om een
diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Bij gezondheidsproblemen dient ten allen tijde een arts of
specialist te worden geraadpleegd.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen,
logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Colgate-Palmolive en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of
enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die
toegang krijgen tot deze site. Colgate-Palmolive behoudt zich terzake al haar rechten voor en ieder gebruik, geheel of gedeeltelijke
verveelvoudiging van deze website of gedeelten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colgate-Palmolive, is
verboden.
Colgate® biedt via de website verschillende patiëntenstalen voor dental professionals aan. Tandartspraktijken kunnen zelf de
varianten en hoeveelheden kiezen die bij hen passen. Er is echter een maximum aantal gratis stalen per bestelling en per praktijk,,
dat met name afhankelijk is van de grootte van de praktijk in kwestie.
Het is eveneens niet toegestaan om zonder de voorafgaande toestemming van Colgate-Palmolive vanuit andere websites te linken
naar deze website door middel van hyperlinking, deeplinking, framed linking, inlining of andere soortgelijke technieken.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie op deze website accepteert Colgate-Palmolive geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de geboden informatie.
Colgate-Palmolive is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te
vullen.
Op al het bezoek aan deze website en alle (navigatie)handelingen die hierop worden verricht is respectievelijk het Belgische recht
van toepassing.

