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Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Alle informatie op de website van Adfin Advies wordt geregeld aangevuld en/of
aangepast zonder kennisgeving aan gebruikers. Adfin Advies biedt geen garantie voor het
ononderbroken en foutloos functioneren van deze website.
Ondanks de constante zorg en aandacht die Adfin Advies besteedt aan de samenstelling
van haar website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q.
onjuist is. Aan de informatie die gepresenteerd wordt op de websites kunnen geen
rechten worden ontleend.
Niets uit de website – al dan niet in bewerkte vorm - mag zonder schriftelijke
toestemming van Adfin Advies worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
Deze toestemming is niet benodigd voor niet commercieel gebruik.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke geen eigendom zijn van Adfin
Advies dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze andere
websites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen bemoeienis met de vorm
en inhoud ervan.
U zult Adfin Advies, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief
de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld
ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Adfin Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er
zorg voor dat verstrekte bedrijfsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Bedrijfsgegevens stellen wij niet ter beschikking aan derden.
Adfin Advies garandeert niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen of
hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare
schadelijke componenten.
Adfin Advies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van indirecte of directe
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met
de website.

