Disclaimer
Algemeen
De internetsite www.erfzaken.nl is eigendom van Stichting Erfzaken, hierna te noemen SEZ, gevestigd, Platinaweg
25, 2544 EZ Den Haag, statutair gevestigd te Den Haag. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website
of delen daarvan.
Intellectuele eigendom:
Erfzaken is een gedeponeerd handelsmerk. Het merk mag uitsluitend gevoerd worden door SEZ.
Tekst (delen van tekst) logo’s, of foto’s van deze website mogen nimmer, zonder schriftelijke toestemming van SEZ
worden gekopieerd, gebruikt of worden toegepast. Voor de verwijzing naar ambassadeurs of samenwerkende
organisaties binnen deze website, heeft SEZ uitdrukkelijke toestemming van de betreffende organisaties
verkregen.
Deze site
De op deze site vermeldde informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging
worden gewijzigd door SEZ. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de informatie
een advies in welke vorm dan ook vervangen. Hyperlinks naar deze site zijn slechts toegestaan na voorafgaande
toestemming van SEZ. SEZ aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door
SEZ worden onderhouden maar waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van SEZ. SEZ staat niet
in voor de gevolgen van verkeerde interpretatie van de geboden informatie, of voor welke schade dan ook die is
ontstaan door onjuist of onvolledig gebruik van de op de site aangeboden informatie. SEZ kan niet garanderen
dat deze site altijd naar behoren functioneert of beschikbaar is.
Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat
altijd de mogelijkheid dat informatie na bepaalde tijd verouderd of niet meer van toepassing is. SEZ is niet
aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze site. Alle intellectuele eigendomsrechten op
deze website komen uitsluitend toe aan SEZ. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, toegepast of
openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SEZ. Voor eventuele toestemming kunt
u zich wenden tot:
Stichting Erfzaken
©2014 Erfzaken, alle rechten voorbehouden. Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene
voorwaarden. U kunt onze voorwaarden bij ons opvragen.

platinaweg 25
2544 ez den haag
070 - 820 11 39

post@erfzaken.nl
www.erfzaken.nl

kvk 53237358
iban nl94 rabo 0155 1487 96

