
Disclaimer (V01-03-2010): 

 

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

a. Eigenaar:  Rechtsgeldige eigenaar van deze website; 

b. Gebruiker:  U de bezoeker, natuurlijke of rechtspersoon al dan niet 

vertegenwoordigd, als gebruiker van inhoud van de website; 

c. Inhoud:  Alle inhoud van de website zoals teksten, afbeeldingen, links, 

formulieren etcetera; 

d. Gebruik: Alle handelingen zoals: inzien, lezen, bekijken, doen van 

rechtshandelingen, gebruik en verzending van formulieren etcetera ; 

e. Schade: Alle directe en/of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan. 

2. Onderstaande is van toepassing op de gehele website van Weerhuisje.nl. Met het 

gebruiken van de pagina’s op deze website stemt u als gebruiker in met deze 

disclaimer. 

3. De inhoud van de pagina’s op de website van Weerhuisje.nl wordt met de grootst 

mogelijk zorg samengesteld en onderhouden. Voor onvolledigheden en/of 

onjuistheden die ondanks deze zorg op de website voorkomen aanvaardt de eigenaar 

geen enkele aansprakelijkheid.  

4. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade: 

a. Als gevolg van het gebruik van de website; 

b. Als gevolg van het niet kunnen raadplegen van de website; 

c. Voortvloeiend uit het onmogelijk zijn van raadplegen dan wel gebruiken van 

de website; 

d. Anderszins verband houdende met het gebruik van de website. 

5. Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de website door gebruiker is niet 

toegestaan. 

6. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor al hetgeen door gebruiker vanaf de 

website wordt verstuurd dan wel aan de website wordt toegevoegd of gekoppeld.  

7. Alle activiteiten van gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van de website, die 

leiden tot inbreuk op intellectueel eigendom of schending van privacy zijn verboden.  

8. Eigenaar behoudt zich het recht voor gebruiker de toegang tot, en het gebruik van, 

de website te ontzeggen. Traceren van ontzegde toegang is hierbij geoorloofd. 

9. De eigenaar mag op elk door hem gewenst moment de website veranderen dan wel 

verwijderen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor gebruiker.  

10. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan de website gekoppelde 

links of bestanden van derden. 

11. De gebruiker zal de eigenaar, zijn medewerkers en handelspartners beschermen 

tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de 

kosten daaruit ontstaan als gevolg van het gebruik of misbruik van de website of enig 

andere wettelijke regeling dan ook. 

12. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar mag niets van deze website 

worden gekopieerd of gebruikt. Alle rechten zijn aan eigenaar voorbehouden. 

 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze disclaimer,  of wilt u een toelichting hierop dan kunt 

u hiervoor contact met ons opnemen.  

 


