Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.tandartspraktijklammenschans.nl, zoals deze
beschikbaar is gesteld door tandartspraktijk lammenschans. In deze disclaimer geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tandartspraktijk lammenschans is het
niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij tandartspraktijk lammenschans.

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 Tandartspraktijk
Lammenschans zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze
website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Tandartspraktijk Lammenschans wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website
uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.
Op onze website staan links naar websites die verwijzen naar producten en diensten. Het
betekent echter niet dat deze producten en diensten worden aanbevolen door
Tandartspraktijk Lammenschans. Tandartspraktijk Lammenschans aanvaart geen
aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites
waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie
op dergelijke websites is door Tandartspraktijk Lammenschans niet beoordeeld op juistheid,
actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen.
De informatie aangeboden door onze website kan te allen tijde gewijzigd worden zonder
voorafgaand aankondiging. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de
aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

