Datum: 20 februari 2019

Disclaimer informatie website
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
•
•
•
•

de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Deze website is een product van Solmentis B.V.
4. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de
eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het
getoonde.
5. Behoudens deze disclaimer, is Solmentis B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan
deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.
6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele rechten.
7. Solmentis B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen
op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
8. Solmentis B.V. behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder
verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Solmentis B.V. niet aansprakelijk voor
gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
9. Solmentis B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website
en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
10. De gebruiker vrijwaart Solmentis B.V., de werknemers van Solmentis B.V.,
vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het
gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
11. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
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