
DISCLAIMER Effectivitijd

Dit is de disclaimer van de website(s) van Effectivitijd. 
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website(s) is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Mocht u problemen ondervinden op onze website(s) of onjuistheden, onvolledigheden of 
onrechtmatigheden constateren, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om dit zo 
spoedig mogelijk te verhelpen. 

Effectivitijd is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, juiste weergave, volledigheid, en/of 
beschikbaarheid van de op de website(s) geplaatste informatie en (door de bezoekers geplaatste) teksten. 

Bezoekers kunnen teksten op de website(s) plaatsen. Deze teksten kunnen door de bezoekers via het 
plaatsen van links op de websites van derden danwel het doorsturen van links naar derden, openbaar 
worden gemaakt. Effectivitijd is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van 
eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden. Bezoekers zullen Effectivitijd vrijwaren ten aanzien 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van schending van de intellectuele 
eigendomsrechten die rusten op de door hen geplaatste teksten. 

Effectivitijd behoudt zich het recht voor om teksten niet toe te laten c.q. te verwijderen van de website(s).

De website(s) kunnen links, banners, en buttons bevatten die verwijzen naar websites van derden. 
Effectivitijd heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
schade voortvloeiend uit het gebruik van deze sites c.q. de op deze sites vermelde informatie. 

Effectivitijd kan niet garanderen dat zijn website vrij is van virussen, trojans en andere fouten en/of 
gebreken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de website(s) en op de op de website(s) 
aangeboden tools en methoden, blijven te allen tijde voorbehouden aan Effectivitijd. 

Alle persoonsgegevens die door het bezoek aan onze website(s) worden verzameld, zullen vertrouwelijk 
worden behandeld en zonder toestemming niet aan derden openbaar worden gemaakt tenzij Effectivitijd 
als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie 
openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan 
verschoningsrecht.


