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W onen op hetw ater

Ondanks het feit dat wij onze website met de grootst

In sommige gevallen verwijzen wij naar informatie

mogelijke zorg hebben opgebouwd en zullen blijven

van derden, bijvoorbeeld via (hyper)links. Wij beoor-

voorzien van actuele informatie, kunnen wij te allen

delen deze informatie niet op juistheid, volledigheid

tijde nooit garanderen dat de website altijd zonder

of actualiteit. Deze links hebben geen officieel erkende

Derhalve kunnen wij dus niet verzekeren dat de

Wij zijn derhalve dus ook niet aansprakelijk voor de

inhoud altijd volledig juist, volledig en/of geheel

inhoud en informatie verstrekking van websites die

actueel is. De inhoud en het functioneren van onze

een (hyper)link hebben opgenomen naar onze website

website mogen wij zonder aankondiging veranderen.

of waarvan wij een link op onze website hebben

Pleziervaartuig verzekering

Schade verzeker
ing
problemen functioneert of haperingen vertoont.
en
vastgelegde relatie met en/of goedkeuring door ons.

opgenomen.
Wij aanvaarden dus ook geen enkele aansprakelijkheid
voor directe of indirecte schade als mogelijk gevolg

Alle intellectuele (eigendom) rechten met betrekking

na het gebruik van de gegevens en informatie op onze

tot onze website zijn in eigendom van ons kantoor

website. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprake-

of onze licentieverstrekkers. Zonder onze uitdrukke-

lijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt

lijke schriftelijke toestemming is het op geen enkele

door overige factoren zoals een virus, foutieve of

wijze toegestaan om de inhoud van onze website te

onvolledige gegevens en informatie of storing die

verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te

het (tijdelijk) onmogelijkheid maakt de website te

verveelvoudigen middels druk, microfilm, fotokopie,

raadplegen.

internet, Cd-rom of op welke andere wijze dan ook.
Daarnaast is het niet toegestaan om informatie van

Alle informatie op onze website is niet bedoeld als of-

onze website openbaar te maken of aan derden ter

ficieel deskundig persoonlijk advies in de vorm van de

beschikking te stellen.

Wet op het financieel toezicht, maar is uitsluitend
bedoeld als informatieverstrekking om een ieder kennis te laten maken met ons kantoor en de door ons
aangeboden diensten. Aan alle op de website verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als
u zonder enige vorm van persoonlijk advies van
één van onze medewerkers de informatie gebruikt en
n.a.v. een offerte aanvraagt, doet u dit geheel
voor eigen risico.

