ALGEMENE DISCLAIMER
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
•
•
•
•

‘de eigenaar’: Felix
‘gebruik(en)’: alle denkbare handelingen
‘jij’: de gebruiker (bezoeker) van de website
‘de content’: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt. Door de website te
gebruiken stem je in met deze disclaimer:
✓
✓
✓
✓

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen;
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele rechten;
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

EXTRA DISCLAIMER VIRTUAL CORONA ASSISTENT
Op deze website staat ook een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rondom juridische en
fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele
informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze
informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid
ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden
informatie.
De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële
inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.
Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal,
afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten
intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren.
Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten
gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze
licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan
derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

