
   

 

 

 

Disclaimer Zuiver Juridisch 
 

1. Gebruik website  

1.1  Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben 

genomen en deze te hebben aanvaard. 

1.2 De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve 

en promotionele doeleinden ingesteld. 

1.3 Zuiver Juridisch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te 

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

 

2. Beperkte aansprakelijkheid bij kennelijke fouten  

2.1  Zuiver Juridisch spant zich 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. Specifiek 

voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke 

programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke afwijkingen of fouten geen overeenkomst 

claimen met Zuiver Juridisch. 

 

3. Auteursrechten  

3.1  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende op de website aanwezige informatie liggen bij Zuiver 

Juridisch. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de website aanwezige informatie is niet 

toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zuiver Juridisch, behoudens en slechts voor zover anders 

bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke op de website aanwezige 

informatie anders aangegeven is. 

 

4  Wijzigingen in deze disclaimer 

4.1  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient 

aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 01-11-2019. 

 

5 Contactgegevens 

5.1  Heeft u vragen over onze disclaimer dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Zuiver Juridisch 

Sint Annalaan 60 

6217 KC Maastricht 

+31 43 343 26 07 

info@zuiverjuridisch.nl 
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