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Discla
aimer voor
v
willmeijerrkal.com
m
Op deze pagina
p
vind
dt u de disclaimer van wilmeijerka
w
l.com , zoalls deze bescchikbaar is gesteld
door Will Take Care . In deze disclaimer ge
even wij aan onder we
elk voorbeho
oud wij de informatie
op onze website
w
aan
n u aanbiede
en.

Intellectu
ueel eigend
dom
Het gebru
uik van de informatie op
o deze web
bsite is grattis zolang u deze inform
matie niet kopieert,
k
verspreidt of op een andere ma
anier gebruikt of misbru
uikt. U mag
g de informa
atie op deze
e website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dw
wingend reccht.
Zonder uitdrukkelijke
e schriftelijkke toestemm
ming van Will
W Take Carre is het nie
et toegestaa
an tekst,
fotomateriaal of andere materia
alen op deze
e website her
h te gebru
uiken. Het in
ntellectueel
eigendom
m berust bij Will Take Care.
C

Indien va
an toepasssing:
Voor de prijzen
p
die op
o onze web
bsite staan,, geldt dat wij
w streven naar een zo
o zorgvuldig
g
mogelijke
e weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
p
Foutten die daarrbij ontstaan en
herkenba
aar zijn als programmee
p
er dan wel typefouten,, vormen no
ooit een aan
nleiding om
m een
contract dan
d wel ove
ereenkomstt met Will Take Care te
e mogen cla
aimen of te veronderste
ellen.
Will Take Care streefft naar een zo actueel mogelijke website.
w
Mo
ocht ondankks deze insp
panningen
de inform
matie van off de inhoud op deze we
ebsite onvolledig en of onjuist zijn
n, dan kunnen wij
daarvoor geen aansp
prakelijkheid aanvaarden.
De inform
matie en/of producten op
o deze we
ebsite worde
en aangebo
oden zonderr enige vorm
m van
garantie en
e of aansp
praak op juistheid. Wij behouden ons
o het recht voor om deze materrialen te
wijzigen, te verwijde
eren of opniieuw te plaa
atsen zonde
er enige voo
orafgaande mededeling
g. Will
Take Care
e aanvaardtt geen aanssprakelijkhe
eid voor enig
ge informattie die op w
websites staa
at
waarnaarr wij via hyp
perlinks verw
wijzen.

Wijziging
gen
Mocht de
eze disclaime
er wijzigen,, dan vindt u de meestt recente ve
ersie van de
e disclaimer van
wilmeijerkal.com op deze pagin
na.
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