Disclaimer

In deze disclaimer worden de voorwaarden voor het gebruik van deze website beschreven. Door de website te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan,
verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen
tijde door Dacam worden gewijzigd. Deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment
van plaatsing.
Het onderstaande is van toepassing op deze website:
1. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt alleen voor
informatieve doeleinden aangeboden. Dacam garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en
volledig is. Er wordt geen garantie wat betreft de bruikbaarheid van de inhoud van de website en het
ononderbroken werken van de website gegeven.
2. Dacam mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met
of zonder voorafgaande aankondiging. Dacam is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of
beëindiging.
3. Dacam is niet verantwoordelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden die
betrekking hebben op een bepaald aspect van deze website.
4. Het downloaden van informatie of ander materiaal dat via deze website ter beschikking wordt gesteld is op
eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van
gegevens als gevolg van het downloaden.
5. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij
Dacam. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud van deze website kan leiden tot een
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. U bent zelf verantwoordelijk voor alles dat u vanuit deze website
verzendt.
6. Dacam behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving de toegang van een persoon tot de website,
of een deel van de website, te weigeren, te ontzeggen of te beperken.

	
  

