WEBWERFVRYWARING
1.

INLEIDING
Hierdie vrywaring bepaal die gebruik van hierdie webwerf. Deur hierdie webwerf te gebruik,
aanvaar u hierdie vrywaring volledig.

2.

ADVIES
Die webwerf bevat inligting oor Sol-Tech aktiwiteite, beplande interaksies soos Opedae
asook algemene inligting wat relevant mag wees tot ons kliёntebasis en belanghebbendes.
Die inligting word nie as advies aangebied nie en moet nie as sodanig vertolk word
nie.

3.

VERTOë OF WAARBORGE
Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word en onderworpe aan
artikel 5 hieronder, sluit ons alle voorstellings, waarborge, ondernemings en waarborge in
verband met die webwerf uit.
Sonder afbreuk aan die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, verteenwoordig ons
nie, en onderneem of waarborg ons nie:
•

dat die inligting op die webwerf korrek, akkuraat, volledig of nie-misleidend is nie; of

•

dat enige inligting op die webwerf wat as leiding of raad geag word, tot 'n bepaalde
uitkoms of uitslag sal lei nie.

4.

BEPERKINGS EN UITSLUITING VAN AANSPREEKLIKHEID
Die beperkings en uitsluiting van aanspreeklikheid wat in hierdie afdeling en elders in hierdie
vrywaring uiteengesit word, is onderworpe aan artikel 5 hieronder; dit reguleer alle
aanspreeklikhede wat voortspruit uit die vrywaring met betrekking tot die webwerf, insluitende
aanspreeklikheid wat op grond van ŉ kontrak ontstaan, onregmatige dade (insluitende
nalatigheid), of die oortreding van statutêre pligte.
Ons kan/sal nie teenoor u aanspreeklik gehou word ten opsigte van enige verliese wat
voortspruit uit enige gebeurtenis of gebeurtenisse buite ons redelike beheer nie.
Ons kan/sal nie teenoor u aanspreeklik gehou word ten opsigte van enige besigheidsverliese,
insluitende verlies of skade aan winste, inkomste, gebruik, produksie, verwagte spaargeld,
besigheid, kontrakte, kommersiële geleenthede of welwillendheid nie.
Ons kan/sal nie teenoor u aanspreeklik gehou word ten opsigte van enige verlies of korrupte
data, databasis of sagteware nie. Ons is nie aanspreeklik teenoor u ten opsigte van enige
spesiale, indirekte of gevolglike verlies of skade nie.

5.

UITSONDERINGS
Niks in hierdie vrywaring sal ons aanspreeklikheid:
•

vir dood of persoonlike besering as gevolg van nalatigheid beperk of uitsluit nie;

•

vir bedrog of bedrieglike wanvoorstelling beperk of uitsluit nie;

•

beperk op enige manier wat nie onder toepaslike wetgewing toegelaat word nie; of

•

wat nie onder die toepaslike wetgewing uitgesluit mag word nie.

6.

SKEIDING
As 'n gedeelte van hierdie vrywaring bepaal word deur enige hof of ander bevoegde owerheid
om onwettig en/of onafdwingbaar te wees, bly die ander afdelings van hierdie vrystelling in
werking.
As 'n onwettige of onafdwingbare afdeling wettig of afdwingbaar sou wees indien 'n gedeelte
daarvan verwyder is, sal daardie gedeelte geag verwyder te wees en die res van die vrywaring
sal in werking wees.

7.

REG EN JURISDIKSIE
Hierdie vrywaring sal onderhewig wees aan en geïnterpreteer word in ooreenstemming met
die Suid-Afrikaanse reg, en enige dispute wat verband hou met hierdie vrywaring sal
onderworpe wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika.

8.

SOL-TECH-BESONDERHEDE
In hierdie vrywaring beteken "ons" (en "ons" en "ons" na) Sol-Tech, 'n maatskappy wat in SuidAfrika geregistreer is met registrasienommer 2006/013372/08.

