
Disclaimer 
 

De inhoud van de Schloss Consultancy webpagina's onder de URL 

http://www.schlossconsultancy.nl (het "Materiaal") wordt uitsluitend als algemene informatie 

verstrekt. Het is niet bedoeld als advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Als u zich 

zorgen maakt over een kwestie die door het Materiaal naar voren is gebracht, wordt u 

geadviseerd om uw eigen professionele advies in te winnen. Er wordt geen garantie gegeven 

met betrekking tot de juistheid, valuta of volledigheid van het Materiaal. 

 

Koppelingen naar andere websites worden alleen voor het gemak toegevoegd en vormen geen 

goedkeuring van materiaal op die sites of een gekoppelde organisatie, product of dienst. 

Schloss Consultancy geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit of 

volledigheid van materiaal op andere gelinkte websites. Dergelijk materiaal is niet 

noodzakelijk een weerspiegeling van de opvattingen van Schloss Consultancy. 

 

Schloss Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die 

voortvloeit uit het gebruik van het Materiaal, inclusief maar niet beperkt tot: 

of dit verlies of die schade al dan niet wordt veroorzaakt door nalatigheid of anderszins door 

Schloss Consultancy. 

 

De gebruiker aanvaardt alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van deze website, 

inclusief, maar niet beperkt tot: Schloss Consultancy aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van 

het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot: 

 

• het gebruik van, of het vertrouwen op, het materiaal dat zich op of materiaal bevindt dat via 

  de Schloss Consultancy-website wordt gebruikt; 

• het gebruik van deze website of een gekoppelde website; of 

• elke andere verbinding met deze website 

 

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de 

informatie vervat in het Materiaal zijn in handen van Schloss Consultancy of een van haar 

dochterondernemingen. Geen enkel recht wordt gelicentieerd of toegewezen of wordt 

anderszins overgedragen aan personen of rechtspersonen die toegang hebben tot deze 

informatie. 

 

Schloss Consultancy kan deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. 

 

Deze website wordt gehost op een server in Nederland. Alle geschillen die voortkomen uit het 

gebruik van deze website worden beheerst door Nederlands recht en zijn onderworpen aan de 

exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Amsterdam, Nederland. 

 

De gebruiker neemt alle risico's in verband met het gebruik van deze website, inclusief, 

maar niet beperkt tot: 

 

• het risico dat de computer, software of gegevens van de gebruiker worden beschadigd door 

  welk virus dan ook, zoals beschreven, die kunnen worden overgedragen of geactiveerd via 

  de Schloss Consultancy-website of uw toegang ertoe; of 

• het risico bestaat dat het Materiaal op deze website en materiaal op gelinkte websites 

  mogelijk niet voldoet aan de wetten, voorschriften, regels en andere wettelijke instrumenten 

  die in Nederland of enig ander land buiten Nederland van kracht zijn; 

• het risico bestaat dat het Materiaal niet accuraat, actueel of volledig is. 

 


