Disclaimer

Pagina’s op deze website kunnen links naar andere websites bevatten: dit betekent geen
aanbeveling, steunbetuiging, aanmoediging, etc. onzerzijds tot het overnemen, kopen,
gebruiken, hanteren, etc. van enig product of dienst aangeboden op of via betreffende
sites: geen enkele informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting, mening, etc. op de betreffende sites wordt door ons ondersteund, onderschreven of is vóór- of achteraf aan onze
goed- of afkeuring onderworpen. Noch de uitgever van deze site, Vestingvaart Naarden,
noch enige andere met onze site of organisatie verbonden derde, is verantwoordelijk voor
de inhoud van de betreffende gelinkte sites.
De uitgever/eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze
dan ook, voor de informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting, mening, etc. door derden
op deze site verstrekt/afgebeeld, of voor inbreuk op auteursrecht of andere handelingen
die inbreuk doen op het intellectuele eigendom van derden. Wij accepteren geen enkele
aansprakelijkheid op welke wijze dan ook voor schade, direct of indirect, of ieder ander
ongewenst gevolg, veroorzaakt door informatie, afbeeldingen, foto's, boodschappen, uitinging, meningen, mededelingen etc. op deze website, al dan niet door derden verstrekt/
afgebeeld.
Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om informatie, afbeeldingen, foto’s, boodschappen, uitingen, meningen, etc. door derden op onze website verstrekt/afgebeeld, te
wijzigen of te verwijderen, indien deze ons onrechtmatig voorkomen, of ons een (te verwachten) inbreuk lijken op de belangen van derden of op onze Algemene Voorwaarden.
Alle afbeeldingen, foto’s, logo’s en teksten etc. op deze website zijn auteursrechtelijk
beschermd: het overnemen hiervan zonder onze toestemming of die van een andere
intellectuele eigenaar is verboden. Overtreders van dit verbod riskeren door ons of derden
in rechte te worden betrokken. Alle (handels)merken en merknamen, etc. zijn door hun
respectievelijke intellectuele eigenaren wettelijk geregistreerd.
'Vestingvaart Naarden' is een geregistreerd handelsmerk.
Genoemde prijzen kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.
Zie ook de Algemene Voorwaarden elders op deze site.
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