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1 

Disclaimer 
 

In deze disclaimer geven wij (Anansi & Tomte VOF) aan onder welk voorbehoud wij de informatie 

op onze website (www.anansi-tomte.nl en www.anansi-tomte.com) aan u aanbieden. Wij behouden 

ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer aan te passen of 

onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

 

1 Intellectueel eigendom 

1.1 Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met 

betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder in elk geval, 

doch niet uitsluitend, alle teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s).  

1.2 Het is niet toegestaan de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie op deze website te 

kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te 

verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige 

toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of 

downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

 

2 Beperkte aansprakelijkheid 

2.1 Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan 

te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist 

is.  

2.2 De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie 

of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande 

mededeling van ons. 

2.3 Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt 

een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke 

fouten geen overeenkomst claimen met ons.  

2.4 Gebruikers kunnen tevens zelf inhoud plaatsen op de website. Wij oefenen hierop geen 

voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud 

serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het 

contactformulier. 

2.5 Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij 

nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

3 Wijziging 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.  

http://www.anansi-tomte.nl/

