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Disclaimer - Wikipedia Een disclaimer, ook wel een oordeelonthouding, voorwaardelijkheidsverklaring of vrijtekening, is een korte tekst waarin iemand zijn of haar
aansprakelijkheid in een. Disclaimer KvK De voorwaarden van de disclaimer die van toepassingzijn op de website van de KvK. Disclaimer - 3 definities - Encyclo
Disclaimer Een disclaimer is een algemene verklaring op een website waarin de rechten en plichten beschreven staan van alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in de.

Disclaimer Team BonBon - Internet rechten In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare
handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website;. Disclaimer - Rabobank Op deze pagina leest u alles over het eigendom van de site van de Rabobank en de
informatie die hierop is geplaatst. disclaimer - HEMA De informatie op hema.nl wordt door HEMA met constante zorg en aandacht samengesteld. HEMA behoudt
zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke.

Disclaimer | NS Disclaimer. Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die NS verricht. Disclaimer - ING De op deze website getoonde
informatie wordt door de ING met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Disclaimer - annotatie.nl gratis
disclaimer voor uw webpagina of website deskundig opgesteld door advocaat mr F.J. Van Eeckhoutte, specialist IT-recht en IE-recht (Intellectuele Eigendomsrecht.

Vrijwaring - Wikipedia Vrijwaring is in het Nederlands recht geen eenduidig begrip. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op aansprakelijkheid: iemand is niet
aansprakelijk als hij daarvan.
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