Disclaimer (eerste voorbeeld)
Deze website is het eigendom van Stichting Heart2Heart.
Overname van content is alleen toegestaan met bronvermelding en uitsluitend bij niet-commercieel gebruik. Het
is verboden illustraties en foto's van de website te gebruiken voor eigen publicaties, tenzij op de website anders is
aangegeven of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Heart2Heart.
Hoewel de informatie op deze site met grote zorg wordt samengesteld, aanvaardt Heart2Heart geen enkele
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met de website.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Heart2Heart behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving door te voeren.
Heart2Heart aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor organisaties, bedrijven, personen en sites waarnaar op
deze website wordt verwezen.
Heart2Heart aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de aangeboden producten, meningen en overtuigingen
van auteurs, artiesten etc.
Disclaimer (tweede voorbeeld)
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;
De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij
Stichting Heart2Heart(verder H2H).
Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s,
(beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek
van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer.
H2H behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.
Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door
particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in
welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H2H is verboden.
De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan deze website gekoppelde bestanden.
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 andere publiekelijk toegankelijke
plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen
van deze pagina’s gebruiken.
Nadere informatie:
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn te vinden op deze
website.
Wij behouden ons alle rechten voor.

Colofon
Copyright
Deze site is auteursrechtelijk beschermd en is bedoeld voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet
toegestaan deze site te vermenigvuldigen anders dan door het bekijken op een enkele computer, en/of het
printen van een enkele kopie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Heart2Heart is het
niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te sturen of beschikbaar te stellen op een
ander netwerk.
Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van deze site is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar helaas kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de aard of
de inhoud van alle informatie op deze site. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie
of voor eventuele gevolgen van het gebruik hiervan.
De op deze site geplaatste recensies van lezers geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de
betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.
Het is niet toegestaan deze site in een frame te plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site.

