DISCLAIMER SPIJKERMAN TRAININGEN BV

Wat u hieronder leest, geldt voor de hele website www.spijkermantrainingen.nl . Door de
webpagina te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.
Hierbij wijzen wij je expliciet op het feit dat Spijkerman Trainingen BV als juridische entiteit geen
communicatie verricht, en ook geen geen juridische relaties aangaat en daardoor nooit
juridisch gebonden is aan de activiteiten van de entiteit.
1

Deze webpagina is ontworpen en samengesteld in opdracht van Spijkerman
Trainingen. Het ontwerp, de vervaardiging en visuele vormgeving zijn uitgevoerd door
Ingeving;
2 Alle rechten zijn voorbehouden met uitzondering van mogelijk toegepaste en
ongewijzigde open source bronbestanden. De webpagina wordt onderhouden door
Ingeving;
3 Wij -Spijkerman Trainingen- stellen de webpagina met grote zorgvuldigheid samen en
doen alles wat in ons vermogen ligt om de webpagina zo volledig, actueel en
nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
4 Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen wij -Spijkerman
Trainingen- geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud en
informatie op de webpagina enig recht worden ontleend door de afnemer daarvan;
5 De informatie en aanbevelingen op deze webpagina kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Spijkerman Trainingen aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor deze wijzigingen;
6 Spijkerman Trainingen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken
zal functioneren;
7 Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties,
grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom
of licentie van Spijkerman Trainingen en worden beschermd door auteursrecht,
merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele)
eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang
krijgen tot de website;
8 Het vermenigvuldigen, overdragen, bewerken of verspreiden van de informatie op
deze website in wat voor vorm dan ook door de afnemer daarvan is niet toegestaan,
tenzij daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verleend door Spijkerman
Trainingen;
9 Mocht je problemen ondervinden op/met onze website, laat ons dit dan weten door
een mail te sturen naar info@spijkermantrainingen.nl of te bellen naar (020)4688000;
10 Deze website bevat links naar websites van derden. Spijkerman Trainingen is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Alle rechten voorbehouden © 2016
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