LEGAL DISCLAIMER

A. Deze disclaimer verstaat onder:
1. Website: http://berntsenmulder.nl;
2. Uitgever:

Berntsen

Mulder

Advocaten

is

de

bevoegde

uitgever

van

berntsenmulder.nl;
3. Gebruik(en): inloggen, opvragen, laden, raadplegen, bekijken, luisteren, lezen,
invullen,

bewerken,

verzenden,

(tijdelijk)

kopiëren,

bewaren,

doorzenden,

verspreiden, plegen van rechtshandelingen, van diensten gebruik maken;
4. U:

de

gebruiker

van

de

website,

natuurlijke

of

(vertegenwoordiger

van)

rechtspersoon;
5. Inhoud: alle bestanden, hyperlinks, afbeeldingen, geluids- en/of videofragmenten en
alle andere onderdelen en objecten van de website;
6. Schade: alle directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economische nadeel;

B. Het onderstaande is van toepassing op de website
1. Door gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.
2. De uitgever spant zich ervoor in om de website met regelmaat te actualiseren en aan
te vullen waar nodig. Desondanks kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig of
onjuist is. Daarvoor kan hij niet aansprakelijk gehouden worden.
3. De inhoud van de website wordt verschaft in de staat zoals deze is, zonder enige
garantie of enige waarborg betreffende de deugdelijkheid of geschiktheid daarvan
voor een bepaald doel of anderszins.
4. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die is toegebracht
door of voortvloeit uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van
de website of informatie daarop, of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te kunnen
maken.
5. De uitgever heeft het recht om de website op ieder moment aan te passen of te
beëindigen, zonder voorafgaande mededeling. De uitgever is uitdrukkelijk niet
aansprakelijk voor de gevolgen van enige verandering of beëindiging.
6. De uitgever is evenmin aansprakelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van
derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van die bestanden.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een
inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of
communicatie opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor alle date en informatie die
u naar de website verzendt.

8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen tot de
website en/of om gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden via de
website. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
9. Door gebruik van de website vrijwaart u uitdrukkelijk de uitgever, zijn kantoor en haar
werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van
deze disclaimer, voor alle schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
veroordelingen, e.d. inclusief kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door
derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website,
uw inbreuk op wettelijke regeling(en) of de rechten van derden, en beschermt u hun
daartegen.

C. Copyright en inhoud
Alle teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, instructies, lessen en alle andere
items op de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht van ofwel de
uitgever zelf of derden. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen
van het geheel of een gedeelte daarvan, in welke vorm of manier dan ook, zijn ten
strengste verboden, tenzij de uitgever daar vooraf uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming
toe heeft gegeven.

D. Teksten en tarieven op de website
De weergegeven teksten en gegevens worden medegedeeld onder voorbehoud. De
uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve
informatie op de website.

E. Persoonsgegevens en cookies
Voor het gebruik van de website wordt niet gevraagd om persoonsgegevens en wordt er
slechts gebruik gemaakt van tracking-cookies door Google Analytics. Wel kunt u via het
contact-formulier persoonsgegevens doorsturen. Zie daarover de privacyverklaring elders
op de website.
Wanneer wordt ingeschreven op één van de nieuwsbrieven van Berntsen Mulder
Advocaten worden emailgegevens opgenomen in een database. Deze wordt enkel en
alleen gebruikt door Berntsen Mulder Advocaten. De nieuwsbrievensoftware houdt bij
hoe en in welke mate de nieuwsbrieven worden gelezen.

F. Websites van derden
De website bevat (mogelijk) links naar websites van derden. De uitgever heeft geen
zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen

geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke
websites.

