Aansprakelijkheid
Wij hebben bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen
informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts
informerend van aard. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn
op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Wij garanderen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist,
compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de
bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door ons gewenst moment
worden gewijzigd.

Websites van derden
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan
betreffen dat websites waarvoor wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn. Wij
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het
volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet
dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven, doch is slechts bedoeld als hulp voor
de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van
nadere informatie.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer een opdrachtgever een opdracht p laatst. Deze
gegevens worden (alleen) ter beschikking gesteld aan potentiële opdrachtnemers of netwerken
met die opdrachtnemers, zodat zij een passende aanbieding kunnen doen.

Auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk
ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Dit geldt voor
vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in
databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of
weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en
strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, nietcommercieel gebruik van inhoud op deze website is toegestaan. Op deze website wordt
gebruik gemaakt van teksten, afbeeldingen en andere elementen. Wij streven ernaar om geen
copyright te schenden. Mocht u van mening zijn dat dit wel gebeurd is dan kunt u contact
opnemen met ons opnemen.

