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DISCLAIMER VOOR ONZE WEBSITE 
 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Van Vandaag Voor-
Morgen B.V. Door deze website te bezoeken en de informatie op de website te gebruiken gaat u 
akkoord met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Van 
Vandaag Voor-Morgen B.V. en deze voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden. De 
informatie op de website is bedoeld ter algemene informatie.  
 
INHOUD 
De informatie die u op onze website vindt hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. 
Helaas kunnen wij u niet garanderen dat de website altijd foutloos werkt of dat de inhoud altijd juist, 
volledig en actueel is. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website op elk moment 
zonder bericht vooraf te wijzigen.  
 
GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
De informatie die u op onze website vindt is geen aanbod of advies. U kunt deze informatie nimmer 
zien als vervanging van een persoonlijk advies. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de 
keuzes die u op de website maakt en hoe u de informatie hanteert. Indien u zonder verificatie of nader 
advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. 
Gebruik van onze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van 
onze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan 
aantasten, is niet toegestaan.  
Van Vandaag Voor-Morgen B.V. behoudt de rechten over alle op de website aangeboden informatie, 
zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, domeinnamen en andere intellectuele 
eigendomsrechten.  
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Aan de website en de informatie daarop vermeld kunnen geen rechten worden ontleend. Van 
Vandaag Voor-Morgen B.V. wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van de website van de hand.   
 
TOEPASSELIJK RECHT 
Op de website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.  
  

 


