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Disclaimer

De vereniging besteedt de groots mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn 
geplaatst op hun website. Desalniettemin is het mogelijk dat er zowel in de website, als aan deze website 
gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De beide verenigingen aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor 
problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. 
De verenigingen aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde 
levensvreugde welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voorkomt uit 
technische gebreken Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van 
de gebruiker. Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie 
van de bezoekers van deze bovengenoemde verenigingen. De bovengenoemde verenigingen geven 
geen garantie tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaarden zij aansprakelijkheid 
voor schade welke direct dan wel indirect voorkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op 
welke wijze dan ook. De website van de vereniging, alsmede de websites naar welke bovengenoemde 
vereniging middels hun website verwijst, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd 
met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy beleiD

De vereniging beschermt de privacy van de leden. De vereniging hanteert hierbij de vigerende 
Nederlandse Privacywetgeving. Van bezoekers van de website van de vereniging worden algemene 
gegevens bijgehouden. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en niet worden 
uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch aan derden openbaar worden gemaakt, tenzij de besturen van de 
vereniging daartoe ingevolge wet en/of regelgeving worden verplicht. In alle voornoemde gevallen zal 
altijd contact worden opgenomen met de bezoeker als rechtmatige eigenaar alsook met de leden die het 
aangaat.


