Disclaimer website

Alle auteursrechten van de website zijn in beginsel eigendom van InKontakt. Niets van deze site
mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder
schriftelijke toestemming van InKontakt. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Tenzij
anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van InKontakt van toepassing op alle merken die
op deze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van InKontakt
en/of de aan InKontakt gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan
zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van InKontakt. InKontakt wijst alle
aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke (directe of indirecte) schade of verliezen,
zulks in de ruimste zin des woords, ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud
daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken. InKontakt streeft ernaar
alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te
controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dot deze documenten en bestanden
geen virussen bevatten en InKontakt en/of de aan InKontakt gelieerde ondernemingen aanvaarden
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de
ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen. Deze website bevat links naar websites
of webpagina's van derden InKontakt en/of de aan InKontakt gelieerde ondernemingen hebben
geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor
deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of
verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze
websites of webpagina's. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment
zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op
elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.
InKontakt behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen
worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. Overeenkomsten met
InKontakt kunnen alleen schriftelijk (aldus niet d.m.v. een e-mailbericht of bijvoorbeeld een
contactformulier) tot stand komen en dienen ondertekend te zijn door een als zodanig
geautoriseerde vertegenwoordiger van InKontakt.

Disclaimer e-mail
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk
of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Ieder gebruik, vermenigvuldiging of verspreiding van dit e-mailbericht door derden
zonder toestemming van afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht dit e-mailbericht ten
onrechte bij u terechtgekomen zijn, verzoeken wij u vriendelijk doch onmiddellijk contact met de
afzender op te nemen. InKontakt staat er niet voor in dat de integriteit van dit e-mailbericht
behouden is gebleven, noch is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst. Voorts staat
InKontakt er niet voor in dat dit e-mailbericht virusvrij is. De inhoud van bovenstaande tekst zal in
elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving en de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

