Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de
op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. mr. De
Werkgever geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit
of kwaliteit van de vermelde informatie. Het onderstaande is van toepassing op onze
website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
Websites: www.mrdewerkgever.nl, mrdewerkgever.oosterveendegroot.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Mr. De Werkgever vof de bevoegde uitgever van de webpagina.
ARTIKEL 2. GEBRUIK WEBSITE
Lid 1.

mr. De Werkgever werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat
inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Lid 2.

mr. De Werkgever geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt vermeld. Aan de informatie en of gegevens op deze website kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.

Lid 3.

mr. De Werkgever biedt geen garantie aangaande de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

Lid 4.

mr. De Werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct
of indirect wordt geleden door het gebruik van de informatie op deze website.

Lid 5.

mr. De Werkgever behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te veranderen of te beëindigen. Mr. De Werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van deze website.

Lid 6.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke
gegeven wordt op deze website.

ARTIKEL 3. EXTERNE LINKS
Deze website kan een aantal externe links bevatten. Deze links staan dan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. mr. De Werkgever kan echter
niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die
hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het
gebruiken van de externe links.
ARTIKEL 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
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De teksten en afbeeldingen van deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gedeeld of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten,
ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij mr. De Werkgever.Wij respecteren de rechten van
derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden,
dan wordt u verzocht om contact op te nemen met ons.
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