
All the information on www.knlmerwede.nl is published 

in good faith and for general information purpose only. 

DD Invest s.a.r.l. uses all rights, such as copyrights, 

patents and trademark rights, with regard to the 

information on this site (including texts, designs, 

graphic material and logos). Apart from downloading 

information for non-commercial, informative and 

personal purposes,  

it is not allowed to reproduce, edit in any way the 

content of the design of this site without the explicit 

permission of DD Invest s.a.r.l. to distribute or make 

public.

All images used are for illustrative purposes only. 

These and the dimensions given are as illustrative and 

may differ. In particular, the final end product of the 

office properties may differ from the images shown on 

our website. All images, photographs and dimensions 

are not intended to be relied upon for, nor to form part 

of, any contract. No representation or warranty is made 

as to, nor, should reliance be placed on any informa-

tion herein being accurate or complete.

DD Invest s.a.r.l.assumes no obligation to notify or 

inform any party of any developments or changes 

occurring after the date of this document that might 

renders it contents untrue or inaccurate in whole or in 

part.

DD Invest s.a.r.l. does not make any warranties about 

the completeness, reliability and accuracy of this 

information on this website. Any action you take upon 

the information you find on www.knlmerwede.nl is 

strictly at your own risk.

DD Invest s.a.r.l. will not be liable for any losses and/or 

damages in connection with the use of our website. 

From our website, you can visit other websites by 

following hyperlinks to such external sites. While we 

strive to provide only quality links to useful and ethical 

websites, we have no control over the content and 

nature of these sites. These links to other websites do 

not imply a recommendation for all the content found 

on these sites. Site owners and content may change 

without notice and may occur before we have the 

opportunity to remove a link which may have gone 

‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, 

other sites may have different privacy policies and 

terms which are beyond our control. Please be sure to 

check the Privacy Policies of these sites as well as 

their ‘Terms of Service’ before engaging in any 

business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our 

disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to 

this document, those changes will be prominently 

posted here.
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Alle informatie op www.knlmerwede.nl wordt te goeder 

trouw en alleen voor algemene informatiedoeleinden 

gepubliceerd. DD Invest s.a.r.l. maakt gebruik van alle 

rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrech-

ten, met betrekking tot de informatie op deze site 

(waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en 

logo’s). Behalve het downloaden van informatie voor 

niet-commerciële, informatieve en persoonlijke 

doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud van 

het ontwerp van deze site, zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van DD Invest s.a.r.l. te verspreiden of 

openbaar te maken, op welke wijze dan ook te 

reproduceren, te bewerken of te bewerken.

Alle gebruikte afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter 

illustratie. Deze en de gegeven afmetingen zijn ter 

illustratie en kunnen afwijken. In het bijzonder kan het 

uiteindelijke eindproduct van de kantoorpanden 

afwijken van de op onze website getoonde afbeeldin-

gen. Alle afbeeldingen, foto’s en afmetingen zijn niet 

bedoeld om te worden gebruikt voor, noch om deel uit 

te maken van, een contract. Er wordt geen verklaring 

of garantie gegeven dat de informatie op deze website 

accuraat of volledig is, noch mag hierop vertrouwd 

worden.

DD Invest s.a.r.l. neemt geen verplichting op zich om 

enige partij op de hoogte te stellen of te informeren 

over ontwikkelingen of veranderingen die zich voor-

doen na de datum van dit document en die de inhoud 

geheel of gedeeltelijk onwaar of onnauwkeurig zouden 

kunnen maken.

DD Invest s.a.r.l. geeft geen garanties over de  

volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 

deze informatie op deze website. Elke actie die u 

onderneemt op basis van de informatie die u op   

www.knlmerwede.nl vindt, is strikt voor uw eigen risico.

DD Invest s.a.r.l. zal niet aansprakelijk zijn voor enig 

verlies en/of schade in verband met het gebruik van 

onze website. Vanaf onze website kunt u andere 

websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar der-

gelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven alleen 

kwaliteitsvolle links naar nuttige en ethische websites 

aan te bieden, hebben wij geen controle over de 

inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar 

andere websites houden geen aanbeveling in van alle 

inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren 

en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans 

hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ 

is geworden.

Wees u er ook van bewust dat wanneer u onze 

website verlaat, andere sites een ander privacybeleid 

en andere voorwaarden kunnen hebben waarover wij 

geen controle hebben. Zorg ervoor dat u het privacy 

beleid van deze sites en hun servicevoorwaarden 

controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze 

disclaimer en de voorwaarden ervan.

Update

Indien wij dit document bijwerken, wijzigen of verande-

ringen aanbrengen, zullen die wijzigingen hier duidelijk 

worden vermeld.
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