
DISCLAIMER 
Bosch Thermotechnology N.V./S.A. dankt u voor uw bezoek op deze website en voor het belang dat u 
in onze producten stelt. Alle persoonlijke gegevens die werden ingevoerd worden opgeslagen, verwerkt 
en desgevallend doorgegeven aan ondernemingen van de Bosch Groep, maar enkel om u persoonlijk 
van dienst te kunnen zijn, om u productinformatie toe te sturen of u aanbiedingen te laten geworden. 
Bosch Thermotechnology N.V./S.A. waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden 
behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. U 
hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 de-
cember 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mits bewijs van identiteit (kopie 
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bosch Ther-
motechnology N.V./S.A., Zandvoortstraat 47 te 2800 Mechelen, privacy@bosch-thermotechnology.be 
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto‘s, afbeeldingen, geluid, animaties en video‘s en de op-
maak daarvan op websites van Bosch worden beschermd door het auteursrecht en andere bes-
chermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden 
gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal web-
sites van Bosch bevatten tevens foto‘s die onder het copyright van derden vallen.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we 
geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is 
uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Bosch.

Licentiebepalingen

Het op de website van Bosch aanwezige geestelijk eigendom zoal patenten, merken en eigen-
domsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit 
geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep (Bosch) of derden.

Toepasselijk rechten en bevoegde rechtbanken

Op deze website, en acties die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Belgisch recht van toepass-
ing. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering wordt beslecht door 
de rechtbanken van Mechelen.

Verantwoordelijke

Bosch Thermotechnology N.V. / S.A.
Zandvoortstraat 47 2800 - Mechelen, BELGIUM
Tel.: +32 (0)15 465600
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