
 
 
 
Disclaimer 
Door deze internetsite te benaderen en/of door van deze internetsite gebruik 
te maken verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Indien u van de 
informatie op deze internetsite gebruik maakt bent u zelf verantwoordelijk voor 
de keuze en het gebruik van die informatie. Nemop V.O.F. (hierna te noemen: 
Nemop) garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal 
functioneren. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden behorende 
bij specifieke goederen en/of diensten en deze disclaimer, prevaleren de 
voorwaarden van goederen en diensten. Nemop adviseert u deze disclaimer 
zorgvuldig en met regelmaat te lezen. 
 
Uitsluiting aansprakelijkheid  
Hoewel de informatie op deze internetsite met de uiterste zorg is samengesteld 
en Nemop deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk 
tracht te houden, kunnen aan deze internetsite geen rechten worden ontleend. 
Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn, en 
informatie en aanbiedingen op deze website kunnen zonder voorafgaande 
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Nemop aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen in de ruimste zin, waaronder 
mogelijke financiële gevolgen, die voortvloeien uit het gebruik, onvolledigheid 
en/of onjuistheid van al of niet door derden op deze internetsite aangeboden 
informatie. 
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking 
tot de inhoud en de vormgeving van deze internetsite vallen toe aan Nemop of 
aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.  
 
Informatie van derden  
Nemop is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze 
internetsite door derden geplaatste teksten, afbeeldingen, hyperlinks of 
anderszins, of voor de inhoud van internetsites van derden waarnaar gelinked 
wordt, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen in 
de ruimste zin, waaronder mogelijke financiële gevolgen, die voortvloeien uit 
het gebruik daarvan. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 
Nemop is het niet toegestaan links naar internetsites van Nemop aan te 
bieden.  
 
Copyright 
Niets van deze internetsite mag zonder schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van Nemop worden openbaar gemaakt, gedownload of 
verveelvoudigd in welke vorm dan ook. U mag informatie op deze internetsite 



wel downloaden en/of printen voor uw eigen gebruik. 
 
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. 
 
Amsterdam, augustus 2006 


