
Aansprakelijkheid voor de inhoud 

Als dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van onze website zoals 
wettelijk vastgelegd. Echter, wij zijn niet verplicht om continu onze website te 
monitoren om te kijken of er inhoud door derden, mogelijk illegaal, is toegevoegd. 
 
Verplichtingen om deze inhoud te blokkeren of te verwijderen blijven conform de wet 
ongewijzigd. Een aansprakelijkheid echter is alleen mogelijk vanaf de datum dat wij 
bekend zijn gemaakt met deze illegale inhoud. Nadat wij op de hoogte gesteld zijn 
hiervan, verwijderen wij deze inhoud onmiddelijk. 
 

Aansprakelijkheid voor links 

Onze website bevat links naar externe websites. Wij hebben geen invloed op de 
inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden 
voor die inhoud. Voor aansprakelijkheid kunt u bij de eigenaar van die website 
terecht. Op het moment van het plaatsen van de link zijn deze sites gecontroleerd op 
illegale inhoud en die is niet gevonden.  

Continu controleren van deze websites is niet haalbaar, aangezien wij niet op de 
hoogte worden gehouden van wijzigingen. Als het eenmaal bij ons bekend is dat er 
illegale inhoud op gelinkte websites staat, verwijderen wij de links. 

Copyright 

De inhoud en documenten en afbeeldingen op deze website zijn gemaakt door de 
eigenaars en zijn daarom onderworpen aan de Nederlandse copyright wetten. 
Reproductie, verwerken, verdeling en elk soort gebruik van deze website buiten de 
limieten van de copyright is alleen toegestaan met expliciete toestemming van de 
eigenaar. Downloads en kopiën van de website zijn alleen voor privé en niet 
commercieel gebruik toegestaan. 
 
Voor zover de inhoud van deze website niet door de eigenaar is samengesteld, is 
rekening gehouden met het copyright van derden. Inhoud die door derden is 
geleverd is als zodanig aangegeven. Als u echter op de website inhoud tegekomt die 
inbreuk maakt op het copyright van derden, vragen wij u om ons dat te laten weten, 
zodat we deze inhoud direct kunnen verwijderen. 


