
Laatstelijk gewijzigd: 10 november 2016 

 

  

Disclaimer 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Hertog Makelaars Haarlem B.V. | Disclaimer  

 

Algemeen 

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de Website 
<www.hertogmakelaars.nl> Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website 
aangeboden informatie te Gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van 
deze Disclaimer.  

 

Begrippen 

1. Bezoeker 

Elke Gebruiker van de Website. 

2. Content  

Alle op de Website opgenomen informatie in welke uiting dan ook. 

3. Disclaimer  

Onderhavige disclaimer. 

4. Gebruik(en)  

Elke denkbare handeling op de Website. 

5. Gebruiker  

Elke Bezoeker van de Website. 

6. Hyperlink 

Code die door middel van aanklikken doorgang naar website van 

<www.hertogmakelaars.nl> dan wel andere derde partijen mogelijk maakt. 

7. Website 

Website van <www.hertogmakelaars.nl>. 

 

Website 

 

  Functioneren  

Hertog Makelaars streeft ernaar deze Website te allen tijde naar behoren te laten 

functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Bezoekers. Hertog Makelaars 

garandeert geen foutloos of ononderbroken Gebruik van de Website. Op geen enkele wijze 

aanvaardt Hertog Makelaars aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade 

voortvloeiend uit verminderde functionaliteit, verkeerde informatie dan wel ontoegankelijkheid 

van de Website. Gebruik van de Website is voor risico van de Gebruiker. 

 

  Content 

Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en het format 

van de Website (en alle hierop gepubliceerde informatie in welke vorm dan ook), het logo 

van Hertog Makelaars, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, producten 

of enige andere uitingen van, namens of door Hertog Makelaars berust bij Hertog Makelaars 

en/of haar licentiegevers. Schending ervan leidt onverwijld tot sancties.  

De Website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder toestemming 

van Hertog Makelaars  (informatie van) de Website op welke wijze dan ook te reproduceren. 

Hertog Makelaars behoudt zich het recht voor informatie van haar Website te verwijderen 

dan wel aan te passen indien er (mogelijk) sprake is van inbreuk op rechten van derden.  
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Hoewel Hertog Makelaars voortdurend onderhoud, aandacht en zorg betracht bij de 

samenstelling en content van de Website kan Hertog Makelaars niet garanderen dat de 

getoonde informatie volledig, feitelijk juist en voldoende actueel is. Hertog Makelaars 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige 

schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het Gebruik van de Website.  

 

Beweringen en andere uitingen in de Content op de Website zijn die van de auteur(s) en niet 

(noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, internetprovider of Hertog Makelaars. Op geen 

enkele wijze aanvaardt Hertog Makelaars aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de 

inhoud dan wel enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze beweringen en 

uitingen.   

 

  Hyperlinks / Websites van derden  

Op de Website staan Hyperlinks naar de websites van derde partijen. Het gebruik van deze 

Hyperlinks houdt geen aanbeveling door Hertog Makelaars in voor de op of via deze 

websites aangeboden producten dan wel diensten. Hertog Makelaars aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de 

beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die naar de Website verwijzen, 

en op welke wijze deze websites (persoons)gegevens verwerken. Hertog Makelaars raadt 

Gebruiker aan de op de websites van derde partijen geboden informatie met betrekking tot 

onder meer maar niet uitgesloten tot algemene voorwaarden, privacy, cookies en disclaimer 

te raadplegen. Eveneens accepteert Hertog Makelaars geen enkele aansprakelijkheid voor 

schade, hieronder in elk geval verstaan schade aan software, hardware en data, ontstaan 

door Gebruik van Hyperlinks. Het Gebruik van de Hyperlinks en Website is voor rekening en 

risico van de Gebruiker.    

 

 

Wijzigingen 

De Website wordt regelmatig onderhouden en waar nodig aangepast. Hertog Makelaars  

behoudt zich het recht voor onderhoud en aanpassing terstond en met onmiddellijke ingang 

uit te voeren zonder hiervoor nadere kennisgeving te betrachten. Hertog Makelaars raadt 

Gebruiker daarom aan regelmatig de Website en Algemene Voorwaarden na te lezen.  

 

 

 

 

 


