D002-20200101

Disclaimer
De website baransu.nu is met uiterste zorg samengesteld.
De makers van deze website zijn niet aansprakelijk uit enige rechtsgrond indien
de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit,
volledigheid of effectiviteit.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de
informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. De
gebruiker kan aan de informatie op de website en het gebruik hiervan geen
rechten ontlenen.
Links naar websites. De websites en programma’s bevatten links naar andere
websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van
dergelijke websites. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van
andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.
Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Copyright. De website is ontwikkeld door Baransu Consultancy. Alle
(intellectuele) eigendoms- en auteursrechten berusten bij Baransu Consultancy.
De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden
gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet
toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of
te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het
eigendomsrecht.
Wijzigingen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan,
zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
Aansprakelijkheid. Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie
op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de
beschikbare informatie te allen tijde volledig of juist is.
Hoewel wij er naar streven om deze website permanent beschikbaar te hebben,
kunnen wij evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
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Toepasselijk recht. Op onze diensten is Nederlands recht van toepassing.
Akkoord. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan bekend te zijn en
akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en met de toepasselijkheid van
de voorwaarden op onze diensten.
Privacy en cookies. Zie privacyverklaring.
Contact. Bij vragen of opmerkingen over deze website of dit programma kunt u
zich wenden tot Baransu Consultancy.
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Nicoline Swijgmanstraat 15
4822 VD Breda
61835463
NL001704997B15
NL61 KNAB 0283 0645 95
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