Disclaimer
Het gebruik van de website van SamenBeterOndernemen is onderworpen aan de hierna opgenomen
algemene gebruiksvoorwaarden.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten
aan deze gegevens ontlenen. De gebruiker van deze website dient zich er van bewust te zijn dat de
informatie verstrekt op deze website op geen enkele wijze bedoeld is als juridisch of financieel advies
en dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist kan zijn of verouderd kan zijn.
SamenBeterOndernemen is niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
rechtstreekse of indirecte schade ontstaan als gevolg van incorrecte, onjuiste of incomplete informatie
op deze website of voor de gevolgen van activiteiten ondernomen op basis van de informatie op deze
website. SamenBeterOndernemen is tevens niet aansprakelijk en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze
website, voor virussen en voor de informatie gepubliceerd op andere websites waarnaar wordt
verwezen.
Informatie verzonden aan SamenBeterOndernemen via e-mail of via de formulieren op deze website is
niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. Uiteraard behandelen wij u gegevens met
zorg. Lees daarover meer in het privacy beleid. (hyperlink).
Hyperlinks en cookies van anderen
De website van SamenBeterOndernemen bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Deze
websites en de inhoud van deze websites worden door derden beheerd. SamenBeterOndernemen
heeft geen enkele inhoudelijke of technische controle of zeggenschap over deze websites.
SamenBeterOndernemen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaard geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade die rechtstreeks of indirect voort kan vloeien uit
het gebruik en het consulteren van deze websites. Evenmin is
SamenBeterOndernemenverantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze
websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen. De informatie waaronder begrepen
foto’s en teksten gepubliceerd op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve ook
niet toegestaan om de informatie waaronder begrepen foto’s en teksten van onze website te
reproduceren, kopiëren en/of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk gebruik en door
vermelding van de bron overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere
rechten.
Wijzigingen
SamenBeterOndernemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
disclaimer. Wij adviseren u daarom regelmatig deze disclaimer na te lezen op eventuele wijzigingen.

