
 
Disclaimer voor website 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:  

o de eigenaar: de eigenaar van de website t.w. Owen J. de Vries. 

o gebruik(en): alle denkbare handelingen;  

o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;  

o 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 dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, 

gewijzigd worden. Al het materiaal op deze site is vrij te raadplegen en beschikbaar voor persoonlijk, niet 
commercieel gebruik. De eigenaar doet zijn uiterste best om deze site actueel en beschikbaar te houden, maar 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie, technische problemen en het tijdelijk niet beschikbaar 
zijn van deze site. Voor zover bekend is, berust er geen copyright op de plaatjes en afbeeldingen die op deze 
website te vinden zijn. Mocht u toch een afbeelding tegenkomen waar naar uw oordeel copyright op zit, dan kunt 
u contact met de eigenaar opnemen. De betreffende afbeelding wordt dan zo spoedig mogelijk van de website 
verwijderd of u kunt ervoor kiezen om met uw naam en link vermeld te worden waar het plaatje gebruikt wordt. 

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. De eigenaar aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van 
de aangeboden informatie op deze website. De eigenaar spant zich in om de informatie op deze webpagina zo 
volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.  

5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites 
waarnaar wordt verwezen. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.  

6. De eigenaar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, 
onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, ook voor alle directe, indirecte, 
incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade. 

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.  De 
inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, 
(handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel 
eigendomsrecht. 

8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient 
schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht. Het is niet toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren of te 
(her)publiceren in welke vorm dan ook. De ter beschikking gestelde content is enkel voor eigen gebruik en mag niet 
aan derden ter beschikking worden gesteld, tegen vergoeding of om niet. Het is ook uitdrukkelijk niet toegestaan de 
content op een andere plek (website, forum of database) op internet te herpubliceren. Het is wel toegestaan om links 
naar artikelen of sjablonen op deze website te publiceren met bronvermelding. 
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