
 

 

WEBWERF TERME EN VOORWAARDES 

Terwyl die skool redelike maatreëls tref om te verseker dat die inhoud van 
hierdie webwerf akkuraat en volledig is, maak die skool geen voorstellings of 
waarborge nie, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, met die kwaliteit, tydigheid, 
werking, integriteit, beskikbaarheid of funksionaliteit van hierdie webwerf of 
met die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van enige inligting op hierdie webwerf. 
Alle inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, word verskaf "soos dit is" sonder waarborg van 
enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, die geïmpliseerde 
waarborge van verhandelbaarheid, fiksheid vir 'n spesifieke doel, volledigheid of nie-oortreding, soos 
in die wet toegelaat kan word.  Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute of 
weglatings op hierdie webwerf nie. 
Benewens die vrywaring wat elders in hierdie bepalings en voorwaardes vervat is, maak die skool ook 
geen waarborg of voorstelling nie, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, dat die inligting of lêers wat op 
hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van virusse, spyware, malware, trojane, vernietigende materiale 
of enige ander data of kode wat in staat is om die operasie te korrupteer, te vernietig, of in gevaar te 
stel,  stabiliteit, sekuriteitsfunksionaliteit of inhoud van u rekenaarstelsel, rekenaarnetwerk, 
hardeware of sagteware op enige manier 
 
Beperking van aanspreeklikheid 
Die skool is nie aanspreeklik vir enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale of gevolglike besering, 
verlies of skade wat kan voortspruit uit jou gebruik van, of vertroue op, enige materiaal of inhoud 
vervat in, of onvermoë om te gebruik, en / of onwettige aktiwiteit op, die webwerf en / of enige 
gekoppelde derdeparty webwerf. 
U vrywaar hiermee die skool teen enige verlies, eis of skade wat deur uself of enige derde party gely 
kan word wat op enige manier voortspruit uit u gebruik van hierdie webwerf en / of enige gekoppelde 
derdeparty-webwerf. 
 
Veranderinge aan hierdie bepalings en voorwaardes 
Die skool behou die reg voor om die bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd en sonder enige 
kennisgewing op te dateer en/of te wysig, en u word gevolglik aangemoedig om die webwerf gereeld 
na te gaan. Enige sodanige verandering sal slegs van toepassing wees op u gebruik van hierdie 
webwerf nadat die verandering op hierdie webwerf vertoon word. As u hierdie webwerf gebruik nadat 
sodanige opgedateerde of gewysigde bepalings en voorwaardes op hierdie webwerf vertoon is, sal u 
geag word dat u sulke opdaterings of wysigings aanvaar het. 
 
Beskikbaarheid en beëindiging 
Ons sal redelike pogings gebruik om die beskikbaarheid van die webwerf te handhaaf, behalwe tydens 
geskeduleerde instandhoudingstydperke, en behou die reg voor om te staak die verskaffing van die 
webwerf of enige deel daarvan met of sonder kennisgewing aan u. Die skool kan in sy uitsluitlike 
diskresie hierdie webwerf beëindig, opskort en verander, met of sonder kennisgewing aan u. U stem 
in dat die skool nie aan u aanspreeklik sal wees as dit kies om hierdie webwerf op te skort, te wysig of 
te beëindig nie. 
 
Bestuurswetgewing 
Hierdie bepalings en voorwaardes sal beheer en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die 
wette van die Republiek van Suid-Afrika. U voortgesette gebruik van die webwerf sal u toestemming 
en voorlegging aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe uitmaak rakende alle verrigtinge, 
transaksies, aansoeke of dies meer wat deur enige party teen die ander ingestel is, wat voortspruit uit 
enige van hierdie bepalings en voorwaardes. 
 
 


