
DISCLAIMER	  
	  
Algemeen	  
De	  voorwaarden	  van	  deze	  disclaimer	  (“Disclaimer”)	  zijn	  van	  toepassing	  op	  deze	  
internetsite	  (www.exponent2.nl)	  van	  Exponent2,	  gevestigd	  aan	  de	  Van	  Assendelftstraat	  
9	  te	  2977AJ	  	  Goudriaan	  en	  is	  ingeschreven	  in	  het	  Handelsregister	  KvK	  Rotterdam	  onder	  
dossiernummer	  24495281	  (“Exponent”).	  U	  wordt	  verzocht	  deze	  Disclaimer	  zorgvuldig	  
te	  lezen.	  
	  
Door	  deze	  internetsite	  te	  bezoeken	  en/of	  de	  op	  of	  via	  deze	  internetsite	  aangeboden	  
informatie	  te	  gebruiken,	  verklaart	  u	  zich	  akkoord	  met	  de	  toepasselijkheid	  van	  deze	  
Disclaimer.	  	  
	  
Gebruik	  van	  deze	  internetsite	  
Ondanks	  de	  voortdurende	  zorg	  en	  aandacht	  die	  wordt	  besteed	  aan	  de	  samenstelling	  van	  
deze	  website,	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  dat	  de	  informatie	  die	  hier	  wordt	  gepubliceerd	  
onvolledig	  of	  onjuist	  is..	  
	  
Exponent2	  beheert	  en	  onderhoudt	  deze	  internetsite	  vanuit	  Nederland.	  
Als	  u	  deze	  internetsite	  vanuit	  andere	  landen	  dan	  Nederland	  gebruikt,	  bent	  u	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  naleving	  van	  geldende	  lokale	  wetgeving.	  
	  
Exponent2	  garandeert	  niet	  dat	  deze	  internetsite	  foutloos	  en	  ononderbroken	  zal	  
functioneren.	  
	  
Exponent2	  	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  enige	  onvolledige	  of	  onjuiste	  informatie	  die	  via	  
deze	  website	  gevonden	  wordt.	  Exponent2	  aanvaardt	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  voor	  
directe	  of	  indirecte	  schade	  ,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  die	  voortvloeit	  uit	  of	  in	  enig	  opzicht	  
verband	  houdt	  met	  het	  gebruik	  van	  deze	  website,	  of	  met	  de	  tijdelijke	  onmogelijkheid	  om	  
de	  site	  te	  kunnen	  raadplegen.	  Ook	  is	  Exponent2	  niet	  aansprakelijk	  voor	  directe	  of	  
indirecte	  schade	  die	  het	  gevolg	  is	  van	  het	  gebruik	  van	  informatie	  die	  door	  middel	  van	  
deze	  site	  is	  verkregen.	  
	  
De	  informatie	  op	  deze	  website	  is	  bedoeld	  om	  algemene	  informatie	  te	  verstrekken.	  
	  
Gebruik	  van	  deze	  internetsite	  dat	  het	  gebruik	  van	  andere	  internetgebruikers	  kan	  
hinderen,	  dat	  het	  functioneren	  van	  deze	  internetsite	  in	  gevaar	  kan	  brengen	  en/of	  dat	  de	  
op	  of	  via	  deze	  internetsite	  aangeboden	  informatie	  of	  onderliggende	  software	  kan	  
aantasten,	  is	  niet	  toegestaan.	  
	  
Exponent2	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  mogelijke	  virussen	  op	  de	  site.	  
	  
Intellectuele	  eigendomsrechten	  
Exponent2,	  of	  de	  rechthebbende,	  behoudt	  alle	  rechten	  (waaronder	  domeinnamen,	  
auteursrechten,	  	  merkrechten	  en	  andere	  intellectuele	  eigendomsrechten)	  met	  
betrekking	  tot	  alle	  op	  of	  via	  deze	  internetsite	  aangeboden	  informatie	  (waaronder	  	  alle	  
teksten,	  grafisch	  materiaal	  en	  logo’s).	  	  



Een	  bezoeker	  mag	  geen	  auteursrechtelijke	  beschermde	  werken	  of	  andere	  op	  deze	  
website	  opgeslagen	  informatie	  openbaar	  maken	  of	  verveelvoudigen	  zonder	  
toestemming	  van	  Exponent2.	  
Voor	  eigen	  gebruik	  mag	  de	  informatie	  op	  deze	  internetsite	  worden	  afgedrukt	  en/of	  
worden	  gedownload.	  
	  
Het	  is,	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  Exponent2,	  	  niet	  toegestaan	  
links	  naar	  sites	  van	  Exponent2	  weer	  te	  geven.	  
	  
Toepasselijk	  recht	  
Op	  deze	  internetsite	  en	  de	  Disclaimer	  is	  het	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  Alle	  
geschillen	  uit	  hoofde	  van	  of	  in	  verband	  met	  deze	  Disclaimer	  zullen	  bij	  uitsluiting	  worden	  
voorgelegd	  aan	  de	  bevoegde	  rechter	  in	  Nederland.	  
	  
Wijzigingen	  
Exponent2	  behoudt	  zich	  nadrukkelijk	  het	  recht	  voor	  de	  op	  of	  via	  deze	  internetsite	  
aangeboden	  informatie,	  te	  allen	  tijde	  te	  wijzigen	  zonder	  hiervan	  (vooraf)	  aankondiging	  	  
te	  doen.	  
	  
Heeft	  u	  suggesties	  en/of	  verbeteringen?	  	  
Mail	  deze	  naar:	  meer@exponent2.nl	  
	  


