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Door het vakje "Accepteren" aan te vinken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de 

onderstaande algemene voorwaarden, die in alle opzichten van toepassing zijn op het 

gebruik van LOGSTOR Connect zoals hieronder gedefinieerd. 

In geval van twijfel, bezwaren of zorgen met betrekking tot de onderstaande algemene 

voorwaarden, kunt u contact opnemen met logstor.digital@kingspan.com en vinkt u het 

vakje "Accepteren" niet aan.  

Definities 

"LOGSTOR Connect" verwijst naar de LOGSTOR Connect-app. 

"het Bedrijf" verwijst naar de aanbieder van LOGSTOR Connect. 

"Voorwaarden" verwijst naar de algemene voorwaarden die hierin worden vermeld. 

Functionaliteit 

De algemene functionaliteit van LOGSTOR Connect is het verstrekken van informatie en 

documentatie aan onze klanten. Voor Weldmaster-gebruikers is het ook een hulpmiddel 

om het lasproces voor lasverbindingen te regelen. 

Licenties en beperkingen hierin  

Door het vakje "Accepteren" aan te vinken verleent het bedrijf u hierbij een volledig 

betaalde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om LOGSTOR 

Connect voor een bepaalde tijd te gebruiken. U mag LOGSTOR Connect niet kopiëren, 

decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te 

leiden, wijzigen of afgeleide werken hiervan maken.  

Gebruikersaccounts 

U hoeft geen gebruiker te registreren om door LOGSTOR Connect te bladeren. Om toegang 

te krijgen tot en gebruik te maken van de functies van LOGSTOR Connect moet u echter 

een geregistreerde gebruiker worden door voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf en 

wachtwoord in te voeren. Uw beslissing om deze informatie te verstrekken is vrijwillig en 

optioneel. Als u er echter voor kiest om de informatie niet te verstrekken, kunt u de functies 

van LOGSTOR Connect niet gebruiken. Mogelijk wordt het u toegestaan om bepaalde 

informatie op te slaan via uw gebruikersaccount in verband met het gebruik van LOGSTOR 

Connect. Alle informatie die via uw gebruikersaccount wordt opgeslagen, is onderworpen 

aan deze voorwaarden. 

Het bedrijf heeft het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, 

ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen 

goeddunken en om welke reden dan ook of zonder reden uit te schakelen, inclusief als u 

naar onze mening een bepaling van deze voorwaarden hebt geschonden. 
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Wijzigingen en ondersteuning 

Het bedrijf heeft het recht om LOGSTOR Connect en de voorwaarden van tijd tot tijd te 

wijzigen en/of aan te passen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: inhoud, uiterlijk, 

functionaliteit en technologieplatform. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk 

als deze wijzigingen ertoe leiden dat u LOGSTOR Connect niet op uw apparaat kunt 

gebruiken.  

Het bedrijf zal commercieel redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat 

LOGSTOR Connect het hele jaar door op alle uren van de dag beschikbaar is. Het bedrijf 

kan echter niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. LOGSTOR Connect wordt 

bewaakt van 8.00 - 16.00 uur (CET). 

De periode van 16.00 - 8.00 uur (CET) is gereserveerd voor het bijwerken van gegevens, het 

maken van back-ups en andere onderhoudswerkzaamheden. Het afsluiten van LOGSTOR 

Connect in verband met systeembewerkingen en/of onderhoud kan zonder voorafgaande 

kennisgeving plaatsvinden. 

Intellectueel eigendom en gegevens 

LOGSTOR Connect en elk van de elementen waaruit LOGSTOR Connect is opgebouwd, 

met inbegrip van in het bijzonder de grafische charters, gegevens, software, teksten, logo's 

van LOGSTOR Connect of het bedrijf, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten 

en zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf.  

Foto's 

Het bedrijf is en blijft de enige en exclusieve eigenaar van alle rechten, titels en belangen, 

over de hele wereld, voor alle foto's en video's die door u in LOGSTOR Connect zijn 

geüpload. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in een andere overeenkomst behoudt het 

bedrijf zich alle rechten en licenties voor die niet uitdrukkelijk onder deze voorwaarden zijn 

verleend. 

Aansprakelijkheid 

Aangezien LOGSTOR Connect gratis beschikbaar is, biedt het bedrijf geen garantie van 

welke aard dan ook voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirect 

verlies of schade of verlies en/of schade als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met 

het gebruik van LOGSTOR Connect. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat LOGSTOR 

Connect geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt gebruiken.  

Cookies 

Wanneer u LOGSTOR Connect gebruikt, registreert het bedrijf: 

 

• de gebieden van LOGSTOR Connect die u bezoekt; 

• uw taalvoorkeuren; 



• uw activiteit in LOGSTOR Connect, zoals bekeken/gebruikte functies, bronnen die u 

downloadt en alle informatie die u verstrekt; 

• informatie over uw apparaat, zoals uw netwerklocatie en het type verbinding dat u 

gebruikt (bijv. breedband, ADSL, enz.) 

• technische en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert. 

 

Het bedrijf doet dit door statistische cookies van derden te gebruiken, die het bedrijf helpen 

een overzicht te krijgen van uw gebruik van LOGSTOR Connect, zodat het bedrijf LOGSTOR 

Connect voortdurend kan optimaliseren en aanpassen aan uw vereisten en interesses. Door 

het vakje "Accepteren" aan te vinken, accepteert u het gebruik van cookies. 

 

Hoelang cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kan variëren. De tijd waarop de 

cookies volgens planning verlopen, wordt berekend vanaf de laatste datum waarop u de 

app hebt gebruikt. Wanneer cookies verlopen, worden ze automatisch verwijderd. U kunt 

hieronder een volledige lijst met mogelijke cookies bekijken: 

 

Gegevensverwerker: Google Analytics 

Doel: informatie verzamelen over de gebruikers en hun activiteit op de website voor 

analyse- en rapportagedoeleinden. 

Privacybeleid voor gegevensverwerkers: Google Analytics - Privacybeleid voor 

gegevensverwerkers 

Einde: enkele seconden 

Naam: _gat_UA-xxx-xxx 

Aanbieder: LOGSTOR Connect 

Gegevensverwerker: Google Analytics 

Doel: informatie verzamelen over de gebruikers en hun activiteit op de website voor 

analyse- en rapportagedoeleinden. 

Privacybeleid voor gegevensverwerkers: Google Analytics - Privacybeleid voor 

gegevensverwerkers 

Einde: een dag 

Naam: _gid 

Aanbieder: LOGSTOR Connect 

Gegevensverwerker: Google Analytics 

Doel: informatie verzamelen over de gebruikers en hun activiteit op de website voor 

analyse- en rapportagedoeleinden. 

Privacybeleid voor gegevensverwerkers: Google Analytics - Privacybeleid voor 

gegevensverwerkers 

Einde: 2 jaar 

Naam: _ga 

Aanbieder: LOGSTOR Connect 
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Persoonlijke gegevens 

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor apps voor informatie over hoe wij uw 

persoonsgegevens verwerken met betrekking tot LOGSTOR Connect.  

https://www.logstor.com/media/7516/kingspan-logstor-connect-specification-privacy-notice-apps-nl.pdf

