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Website Informatie Disclaimer voor Seldenthuis-educatie.nl 

 

In deze tekst beschrijven we onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. 

Toegang tot en gebruik van de Seldenthuis-educatie.nl website verloopt onder deze voorwaarden. 

Door contact te leggen met deze website en dat voort te zetten stemt u in met deze voorwaarden. 

 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en vrijblijvend. Het is verboden deze 

informatie te kopiëren, verspreiden of op enig andere manier te gebruiken of misbruiken. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Seldenthuis Educatie is het niet 

toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie van deze website te gebruiken. Het 

intellectueel eigendom berust bij Seldenthuis Educatie. 

Voorbehoud: 

Wij streven naar zorgvuldige weergave van de realiteit. Ondanks dat kunnen er fouten en 

vergissingen voorkomen. Meldt ons die zodat we ze kunnen verbeteren.  

Fouten of vergissingen vormen nooit aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 

Seldenthuis Educatie te claimen of te veronderstellen, dan wel te verbreken of op te zeggen. 

Seldenthuis Educatie streeft naar een actuele website. Voor onvolledige, incomplete of onjuiste 

informatie of eventuele (in-)directe schade of benadeling aanvaarden we geen aansprakelijkheid. 

Wij blijven constant onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Daarom zijn 

specificatiewijzigingen, afmetingen en dergelijke altijd indicatief en zijn alle wijzigingen 

voorbehouden. 

Daarom passen we de informatie op onze website regelmatig aan, zonder voorafgaande mededeling. 

We streven ernaar om onze website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen 

van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijzen we iedere aansprakelijkheid af. 

Seldenthuis Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat 

waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Hoewel we de website flink beveiligen en via professionele 

partijen werken kunnen we niet garanderen dat onze website en de gebruikte servers virusvrij zijn en 

aanvaarden hierin geen aansprakelijkheid. 

Wijzigingen  

De meest recente versie van deze disclaimer van Seldenthuis-educatie.nl staat op deze pagina. 

Aanpassingen maken we bekend via onze website. 

 

 

 

 


