DISCLAIMER
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen
geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel
Veldeman zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze
website zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Veldeman
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de
geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Veldeman staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden echter
geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of
de beschikbaarheid van websites van derden.
Informatie gebruiken
Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al
het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen,
logo’s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Veldeman en zijn beschermd
door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen.
Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de
handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk
materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen,
publiceren, uitzenden of laten circuleren. Het is wel toegelaten om

a. fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor
niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of
b. het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor
commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter
informatief, gebruik. Dit alles op voorwaarde dat Veldeman als bron van informatie
wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze
voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen
tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om
regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip
van deze disclaimer, gewijzigd is.
Toepasbare wetgeving en rechtspraak

Deze voorwaarden worden beheerst door, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met
de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze
voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Belgische
rechtbanken.

