Laatst bijgewerkt op 24 april 2015
Lees a.u.b. aandachtig al deze gebruiksvoorwaarden (”Voorwaarden”) voordat u deze
website gebruikt want dit heeft invloed op uw wettelijke rechten en plichten.
Deze Overeenkomst en uw Instemming
De website www.emerson.com is eigendom van, en wordt uitgevoerd en geleverd door The
Emerson Electric Co. (“Emerson”) vanuit zijn kantoren in St. Louis, Missouri, Verenigde Staten
van Amerika. De websites van de filialen van Emerson en gelieerde bedrijven zijn elk eigendom
van, en worden uitgevoerd en geleverd door deze respectieve dochterbedrijven en bedrijven.
Deze Voorwaarden zijn echter van toepassing op elke website van een bedrijf van Emerson met
een link naar deze Voorwaarden.
U stemt in met deze Voorwaarden door toegang te zoeken enige inhoud, hulpmiddelen of
diensten, websites en mobiele toepassingen geleverd door deze website, onze mobiele
toepassingen en alle informatie, hulpmiddelen en diensten beschikbaar vanaf de websites en
mobiele toepassingen (gezamenlijk, “Diensten"). Als u er niet mee instemt om door deze
Voorwaarden gebonden te worden, met inbegrip van ons Privacybeleid, hierbij opgenomen door
referentie, ga dan niet naar onze Diensten en gebruik deze niet. Deze overeenkomst vereist het
gebruik van bindende arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen, eerder dan
rechtszaken of groepsvorderingen en beperkt ook de mogelijke oplossingen die ter uwer
beschikking staan in geval van een geschil.
Onze Diensten
Bij momenten kunnen onze Diensten onderbroken worden door gepland onderhoud of
actualiseringen, noodreparaties, fouten van telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur, of
vergelijkbare voorvallen.
Onze Diensten omvatten tekst, software, afbeeldingen, foto’s, grafieken, audio, video,
toepassingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, logo’s, ontwerpen, productnamen en
technische kenmerken (”Materialen”) die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van informatie en
materialen aangeleverd door ons en andere bronnen en die beschermd zijn door auteursrechten,
handelsmerken, patenten en andere toepasselijke wetten. De gehele inhoud van de website valt
onder de auteursrechten als een gezamenlijke onderneming Auteursrechtwetten van de
Verenigde Staten. Handelsmerken, logo's en dienstmerken weergegeven op de site zijn
geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Emerson Electric Co., diens
dochterbedrijven en gelieerde bedrijven, diens licentiehouders of leveranciers van inhoud of
andere derde partijen. Al deze handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Niets op deze Site kan worden beschouwd als het verlenen van een
licentie of een recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk dat is weergegeven op de site te
mogen gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Het gebruik van zulke Materialen of enige andere website of computernetwerk of -omgeving
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden. Materialen mogen niet
worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, gewijzigd, geüpload, gepost,
verzonden of gedistribueerd worden op enige wijze en mogen ook niet gedecompileerd, reverse
engineered of ontmanteld worden, behalve dat u één enkele kopie van het materiaal mag
downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder de
voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact
houdt en dat u geen wijzigingen of verwijderingen aanbrengt aan de toekenning van het
auteursrecht. Deze beperkte toestemming is geen overdracht van eigendomsrecht van de
Materialen en door gebruik te maken van onze Diensten erkent u dat u geen enkele licentie,
eigendom of enig ander recht verwerft met betrekking tot de Materialen.
Gebruik van onze Diensten

Om sommige van de functies van onze Diensten te gebruiken moet u mogelijk een account
aanmaken. Het is u niet toegestaan om:
• een account aan te maken voor iemand anders dan uzelf.
• iemands anders account te gebruiken zonder toestemming of de inloggegevens van
andere gebruikers op te vragen, te verzamelen of te gebruiken.
• de account, de gebruikersnaam of enig ander accountrecht te verkopen, over te dragen,
een licentie uit te reiken of deze toe te wijzen.
Als u uw account aanmaakt moet u waarheidsgetrouwe, geactualiseerde, nauwkeurige en
volledige gegevens invoeren en deze actualiseren zoals nodig om de correctheid en
nauwkeurigheid te behouden. U bent verantwoordelijk voor beveiligen van uw wachtwoord en u
bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt onder uw account. U kan aansprakelijk
gesteld worden voor onze verliezen of de verliezen van anderen, te wijten aan ongeoorloofd
gebruik. Als u enige inbreuk op beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw
account vaststelt moet u dit ons direct mededelen.
U stemt ermee in dat u het wettelijke recht en de capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te
gaan en alle wetten, regels en regelgeving na te leven (bijv. federale, staats-, lokale en
provinciale wetgeving) toepasselijk op uw gebruik van onze Diensten en uw Gebruikersinvoer,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten en exportwetten.
Het is u niet toegestaan om:
• enige functies van beveiliging van onze Diensten of functies die het gebruik van
kopiëren voorkomen of beperken van enig materiaal en Gebruikersinvoer te omzeilen,
uit te schakelen of op enige andere wijze te hinderen of om beperkingen op het gebruik
van onze Diensten en de Materialen of Gebruikersinvoer door te voeren.
• u te wijden aan enige activiteit die onze Diensten verhindert of deze onderbreekt (of de
servers en netwerken die met onze Diensten zijn verbonden), met inbegrip van het
overbrengen van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere programmacode
van destructieve of onderbrekende aard.
• inhoud of programmacode in te voeren of op enige andere wijze wijzigingen aan te
brengen of te verhinderen waarop delen van onze Diensten werken of weergegeven
worden in de browser of het apparaat van een Gebruiker.
• enig deel van onze Diensten te veranderen, te wijzigen of aan te passen omwille van om
het even welke reden.
• enige typen automatische systemen te gebruiken of op te starten met inbegrip van, maar
niet beperkt tot "robots", "spiders" of "offline readers", enz. die toegang zoeken tot onze
Diensten op een manier die meer verzoekboodschappen stuurt naar onze servers
gedurende een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijze kan produceren in
dezelfde periode met een conventionele online webbrowser.
• zich toegang verschaffen (of dit proberen) tot één van onze Diensten, met inbegrip van
Materialen en Gebruikersinvoer op enige andere manier dan via de interfaces die u
aangeboden worden.
• Onze Diensten te gebruiken voor enig illegaal of ongeoorloofd gebruik.
Gebruikersinvoer
U bent verantwoordelijk voor enige inhoud die u invoert, post of laat zien (bijv. afbeeldingen,
foto's, grafieken, audio, video, tekst, informatie, auteursrechtelijk werk, toepassingen en andere
communicaties, inhoud of materialen) (gezamenlijk, de "Gebruikersinvoer"), met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit enige inbreuk op auteursrechten, patent,
handelsmerk, eigendomsrechten of enig andere schade die voortkomt dergelijke invoer.
Uw Gebruikersinvoer moet voldoen aan het volgende:

•

•
•
•
•

U mag geen beledigende, obscene, bedreigende, storende, lasterlijke, smadelijke,
aanvallende, geweldadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettelijke,
overtredende, haatvolle, pornografische of seksueel suggererende Gebruikersinvoer
invoeren via onze Diensten, noch Gebruikersinvoer die gedrag aanmoedigt dat als een
strafbaar feit beschouwd kan worden, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid,
enige wet breekt of op enige andere manier ongepast is.
U mag geen advertenties, sollicitaties of links met spam naar andere websites of
individuen plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U mag andere mensen of instellingen niet beledigen, stalken, pesten, belasteren, storen,
bedreigen, zich voor hun uitgeven of hen intimideren.
U mag geen valse of misleidende uitspraken doen.
U mag geen private, vertrouwelijke of gevoelige gegevens invoeren, tenzij deze
specifiek door ons vereist wordt (bijv. een creditcardnummer ingeven om een
aankooptransactie te voltooien via onze Diensten).

Het is en blijft ons beleid dat wij geen andere ideeën, suggesties of materialen aanvaarden of
overwegen dan diegene die wij specifiek van u gevraagd hebben. Elk gegeven of materiaal dat u
ons toezendt zal beschouwd worden als niet vertrouwelijk of gepatenteerd. Onze Diensten
kunnen nu of in de toekomst Gebruikersinvoer en het hosten, delen en/of publiceren van zulke
gebruikersinvoer toestaan. Geen Gebruikersinvoer is vertrouwelijk, ongeacht deze gepubliceerd
is of niet. U erkent ook dat het internet onderhevig kan zijn aan inbreuken op de beveiliging en
dat het invoeren van Gebruikersinvoer of andere gegevens niet gegarandeerd veilig is.
U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinvoer. Door gegevens en materiaal in te
voeren via onze Diensten verleent u ons automatisch (of u garandeert dat de eigenaar van deze
gegevens en dit materiaal ons dit uitdrukkelijk verleende) een royalty-vrij, eeuwig,
onherroepelijk, onbeperkt recht en licentie om deze gegevens en dit materiaal te gebruiken, te
reproduceren, te laten zien, te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen,
over te maken en te verdelen of op een andere manier ter beschikking te stellen aan anderen
(geheel of gedeeltelijk en voor elk doel) over de gehele wereld en/of om het in te bedden in
ander werk van enige vorm, media of huidig gekende of nog te ontwikkelen technologie. U
erkent ook dat het ons vrij staat elk idee, concept, knowhow of technieken te gebruiken die u
ons toezendt voor enige doeleinden.
We behouden ons het recht om naar eigen goeddunken te bepalen of Gebruikersinvoer geschikt
is en in overeenstemming met deze Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot
excessieve lengte. We kunnen, maar hebben geen verplichting om dit te doen, op elk moment
zonder voorafgaande waarschuwing en naar eigen goeddunken, Gebruikersinvoer verwijderen,
aanpassen, blokkeren en/of monitoren of de toegang van de gebruiker afsluiten als deze
materiaal invoert dat in strijd is met deze Voorwaarden.
Deze Site kan een "live chat"-instrument toestaan. In dat geval wordt elke communicatie die u
hebt of inhoud die u invoert via de live chat beschouwd als "Gebruikersinvoer". We garanderen
in het bijzonder geen enkele vertrouwelijkheid met betrekking tot de live chat.
Inhoud van Derden en Gelinkte sites
Als u gebruik maakt van onze Diensten kunt u blootgesteld worden aan Gebruikersinvoer, door
gebruikers gepost of getoonde, van verschillende bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
de nauwgezetheid, bruikbaarheid, veiligheid of de auteursrechten met betrekking tot zulke
inhoud ingevoerd door gebruikers. U stemt ermee in dat u afziet van enig wettelijk recht of
rechtsmiddelen die u hebt of zou kunnen hebben tegenover ons met betrekking hierop zover als
wettelijk mogelijk.
We kunnen links geven naar andere onafhankelijke websites van derden (”Gelinkte sites") om u
te helpen. Als u deze links gebruikt doet u dit op eigen risico. We hebben geen controle over en

nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de diensten, het privacybeleid, de
gebruiksvoorwaarden of de manier van werken van enige website van derden. Het insluiten van
zulke inhoud en links impliceert niet dat we deze sponsoren of onderschrijven (met inbegrip van
informatie of materialen die verschijnen, of enig product of dienst die beschreven wordt op
Gelinkte sites), noch dat wij geaffilieerd of geassocieerd zouden zijn met zulke inhoud of links
of dat enige Gelinkte site toestemming heeft om enig handelsmerk, handelsnaam, logo of
auteursrecht van Emerson, zijn filialen of partners te gebruiken. We zijn niet aansprakelijk noch
verantwoordelijk voor het monitoren van enige transactie tussen u en derde leveranciers van
producten of diensten. Uw correspondentie en zakelijke transacties met derden die u via onze
Diensten vindt, betrekken enkel u en de derde partij.
Afwijzing van aansprakelijkheid
Onze Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, de sites, Materialen, Gebruikersinvoer, alle
producten of diensten beschikbaar op onze Diensten en alle informatie, software, hulpmiddelen,
diensten, gerelateerde communicatie en andere inhoud daar aangeboden, worden geleverd op
basis van "zoals het is", "zolang beschikbaar" en "met inbegrip van alle fouten". Voor zover
toegelaten onder de toepasselijke wetgeving wijzen we alle verklaringen of garanties af,
uitdrukkelijk of impliciet, van elke aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
verkoopbaarheidsgaranties; afwezigheid van inbreuken; geschiktheid voor een bepaald doel;
garanties die voortkomen uit het verloop van de handel of het verloop van de prestaties; de
nauwkeurigheid, bruikbaarheid of volledigheid van enige informatie inbegrepen in onze
Diensten; dat de toegang tot onze Diensten zonder onderbrekingen of fouten verloopt; en dat
onze Diensten veilig zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor
enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het gebruik van onze Diensten, met
inbegrip van schade veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere
computersoftware of anomalie die uw computerhardware, -software, -geheugen of enige andere
eigenschap van uw computer of die van anderen kan aantasten, beïnvloeden of beschadigen als
gevolg van uw toegang of gebruik van onze Diensten.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af jegens welke persoon of instelling
dan ook voor verlies, schade (of het nu directe of gevolgschade is, of andere), letsel,
aansprakelijkheid of een andere reden van welke aard of eigenheid dan ook, gebaseerd op of
voortkomend uit enig materiaal, inhoud, Gebruikersinvoer of producten of diensten
geadverteerd of aangeboden door derden via onze diensten of getoond in een banner of andere
advertentie.
Beperking van aansprakelijkheid
U stemt ermee in dat u de volle verantwoordelijkheid draagt voor uw gebruik van onze
Diensten. In geen geval zullen wij, onze leveranciers of andere vermelde derde partijen
betrokken bij het maken, het vervaardigen of leveren van onze Diensten, aansprakelijk zijn voor
enige rechtstreekse, incidentele, gevolg-, onrechtstreekse of bijzondere beschadigingen van
welke aard dan ook (met inbegrip van en zonder beperking, gemaakte kosten en uitgaven van
enig type, winstderving, verloren gegevens of programma’s en onderbreking van
bedrijfsvoering) voortkomende uit uw toegang tot, gebruik van, onbekwaamheid tot gebruik van
of als gevolg van het gebruik van onze Diensten of enig materiaal uit enige of alle Diensten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze veroorzaakt als gevolg van een defect of een
prestatiefout; fout; omissie; koppeling met Gelinkte sites; onderbreking; verwijdering; defect;
vertraging in werking of transmissie; computervirus; fout in de communicatielijn; of
vernietiging, ongeoorloofde toegang tot, wijziging van of gebruik van enige computer of
systeem), of die nu gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte
aansprakelijkheid of enig andere wettelijke theorie en of we nu al dan niet op de hoogte waren
van de mogelijkheid tot zulke schade. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige
daad, nalatigheid of gedrag van enige gebruiker of derde partij, met inbegrip van de
Gebruikersinvoer en de Gelinkte sites. De maximale totale aansprakelijkheid van Emerson en
diens gelieerde bedrijven, partners en onze personeel, directeurs, aandeelhouders, voorgangers,

opvolgers in belangen, medewerkers en agenten jegens u voor enige eis onder deze
Voorwaarden, onder contract, onrechtmatige daad of anderszins, is $100. Als u niet tevreden
bent met enig Materiaal van onze Diensten of met enige van deze Voorwaarden is uw enige en
uitsluitende mogelijkheid geen gebruik meer te maken van onze Diensten en hier geen toegang
meer naar te zoeken. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Emerson uit die
voortkomt uit bewust misbruik of grove nalatigheid van het uitvoerend management van
Emerson.
Als u toegang zoekt tot onze Diensten, begrijpt u dat u afstand kan doen van rechten met
betrekking tot eisen die op dit moment onbekend of onvermoed zijn en in overeenstemming met
deze afstandsverklaring erkent u dat u de voordelen van paragraaf 1542 van het burgerlijk
wetboek van de Staat Californië en vergelijkbare wetten in elke staat of territorium van de V.S.
hebt gelezen en begrepen en bijgevolg dat u hier afstand van neemt. Deze voordelen luiden als
volgt: “een algemene afstandsverklaring is niet van toepassing op eisen die de crediteur niet
kent of vermoedt dat die bestaan in zijn voordeel op het moment van de afstandverklaring, wat
indien die door hem gekend zouden zijn, zijn regeling met de debiteur materieel moet hebben
beïnvloed."
Schadeloosstelling
U stemt ermee in schade te vergoeden, en ons, ons medewerkers, onze directeurs,
aandeelhouders, voorgangers, opvolgers van belangen, personeel, agenten, gelieerde bedrijven
en partners te verdedigen en vrij te houden van enige eis, verlies, aansprakelijkheid,
schadevergoedingen en kosten (met inbegrip van advocaatkosten) ingediend tegen Emerson
door enige derde partij en die voortkomen uit of in verband staan met: (i) uw Gebruikersinvoer
of uw gebruik van of toegang tot onze Diensten; (ii) uw schending of vermeende schending van
enig recht van derden, met inbegrip en zonder beperking van enig auteursrecht, publiciteit,
vertrouwelijkheid, eigendom of privacyrecht; (iv) uw schending of vermeende schending van
enige wet, regel, regelgeving, code, statuut, verordening of voorschrift; (v) elke eis dat uw
Gebruikersinvoer schade berokkende aan een derde; of (vi) enige verkeerde interpretatie door u
toegebracht. We behouden ons het recht voor de exclusieve verdediging en controle van elke
zaak, onderworpen aan vergoeding en verdediging tegen u, op ons te nemen en u zal in geen
geval enige eis indienen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U zal volledig
meewerken zoals wij vereisen bij de verdediging van elke eis. Deze verdediging- en
schadeloosstellingsverplichting blijft bestaan na deze Voorwaarden en uw gebruik van onze
Diensten.
Verklaringen naar de toekomst toe
De Materialen in onze Diensten kunnen verschillende verklaringen naar de toekomst toe
omvatten die gebaseerd kunnen zijn op veronderstellingen of deze insluiten, met betrekking tot
operaties, toekomstige resultaten en vooruitzichten van Emerson. Deze verklaringen naar de
toekomst toe zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan risico en
onzekerheid.
Met betrekking tot de "safe harbor"-bepalingen van de United States' Private Securities
Litigation Reform Act van 1995, verschaffen wij de volgende waarschuwingsverklaring die
belangrijke economische, politieke en technologische factoren identificeert die, onder meer,
zouden kunnen veroorzaken dat de huidige resultaten en gebeurtenissen materieel verschillen
van deze in de toekomst of betrokken bij de verklaringen naar de toekomst toe en gerelateerde
veronderstellingen. Zulke factoren omvatten het volgende: (1) wijzigingen in de huidige en
toekomstige zakenomgeving, met inbegrip van rentetarieven en uitgaven voor kapitaal en
consumptie; (2) competitieve factoren en competitieve reacties op onze initiatieven; (3)
succesvolle ontwikkeling van marktintroducties van aangekondigde producten; (4) wijzigingen
in nationale wetten en regelgeving, met inbegrip van belastingen; (5) onstabiele regerings- en
zakenvoorwaarden in opkomende economieën; (6) een voortzetting van de gunstige

omstandigheden om overnames te doen, zowel nationaal als internationaal, met inbegrip van
regelvereisten en marktwaarde van kandidaten.
Wijzigingen en beëindiging van de Voorwaarden
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment
te herzien en alle mogelijke fouten of nalatigheden te corrigeren in enig deel van onze Diensten
of Materialen, en we zullen updates plaatsen op deze webpagina met een nieuwe ingangsdatum.
Materialen kunnen ook veranderd, gewijzigd, toegevoegd, verwijderd of geactualiseerd worden
zonder waarschuwing en op elk moment; we hebben echter geen verplichting Materialen te
actualiseren. We kunnen ook veranderingen aanbrengen in de producten, diensten, programma's
of prijzen (indien van toepassing) beschreven in onze Diensten op elk moment zonder
voorafgaande waarschuwing. Uw verder gebruik van onze Diensten na elke verandering die we
maken in onze Diensten zal beschouwd worden als het aanvaarden van deze veranderingen. U
moet deze Voorwaarden regelmatig opnieuw bezoeken om de dan geldende Voorwaarden na te
kijken want deze zijn bindend voor u.
Deze Voorwaarden blijven ten volle van kracht en toepasselijk zolang u toegang zoekt tot onze
Diensten, of tot deze afgelopen zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze
Voorwaarden. We kunnen op elk moment (i) uw rechten om toegang te zoeken tot onze
Diensten opschorten of beëindigen, of (ii) deze voorwaarden beëindigen jegens u als we van
mening zijn dat u enige andere gebruiker beperkt of verhinderd hebt van onze diensten gebruik
te maken en hiervan profijt trekt als u op enige andere manier onze Diensten hebt gebruikt tegen
deze Voorwaarden in. Bij beëindiging van deze Voorwaarden loopt uw vergunning om onze
Diensten te gebruiken automatisch af en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte
Materialen vernietigen.
Toepasselijke Wetgeving en Arbitrage
Deze Voorwaarden worden geleid door de wetten van de Staat Missouri, Verenigde Staten,
zonder aanleiding te geven tot enig conflict met de wet of de 1980 U.N. Conventie over
contracten voor de internationale verkoop van goederen. Elke eis of geschil tussen u en
Emerson die zich voorkomt in het geheel of deels uit onze Diensten zal exclusief behandeld
worden door bindende, individuele arbitrage in de Staat Missouri, V.S. U stemt ermee in dat
geschillen tussen u en Emerson beslecht zullen worden door bindende arbitrage en u doet
afstand van uw recht om deel te nemen aan groepsvorderingen of collectieve arbitrage. In het
geval dat de bindende arbitrage niet afdwingbaar is stemt u in met de exclusieve
rechtsbevoegdheid van de Staat Missouri, V.S. voor het beslechten van elk geschil. Elke reden
die u zou kunnen hebben om actie te ondernemen met betrekking tot uw gebruik van onze
Diensten moet beginnen binnen de zes (6) maanden nadat de eis of oorzaak voor actie zich
voordoet.
Volledige overeenkomst en nietig waar verboden
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Emerson en u met betrekking tot
uw gebruik van onze Diensten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig beschouwd
wordt door het gerechtshof van de bevoegde jurisdictie, zal de ongeldigheid van deze bepaling
geen effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die
volledig van kracht zullen blijven.
Onze verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot onze producten en diensten
worden enkel en alleen geleid door onze voorwaarden van verkoop of licentie waaronder deze
producten en diensten verkocht of gelicentieerd worden.
Wij bieden geen garanties dat de Materialen in onze Diensten geschikt zijn of beschikbaar voor
gebruik op andere locaties, en toegang ertoe zoeken vanuit grondgebieden waar de inhoud
illegaal is, is verboden. Als u toegang zoekt tot onze Diensten vanaf een locatie buiten de Staat
Missouri bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten. U mag onze

Diensten niet gebruiken of informatie en materiaal exporteren tegen de exportwetten van de
Verenigde Staten of enig ander land in.
www.emerson.com wordt beheerd door Emerson vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten
en is gevestigd op servers in de Verenigde staten; andere sites van Emerson kunnen beheerd en
bediend worden vanaf verschillende locaties buiten de Verenigde Staten. Materialen die
gepubliceerd werden op de site of op een andere manier ingesloten werden in onze Diensten
kunnen betrekking hebben op producten, programma’s of diensten die in uw land niet
beschikbaar zijn.

