DISCLAIMER WEBSITE STAMPPOT EVENTS
Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met onderstaande
gebruiksvoorwaarden.
Aan de samenstelling, de inhoud en het onderhoud van deze website wordt de grootst
mogelijke zorg besteed. Desalniettemin is deze website louter informatief van aard.
Stamppot Events kan geen garantie geven dat de inhoud van de verstrekte informatie
volledig, recent en actueel is. Stamppot Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de inhoud van deze website en
de daarop of daardoor verstrekte informatie.
Een aantal hyperlinks (verwijzingen) in deze website voert naar informatiebronnen die
door derden worden beheerd en waarover Stamppot Events geen controle heeft. Stamppot
Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolkomenheden
ten aanzien van:
-

de inhoud van websites die niet door Stamppot Events worden onderhouden en
waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen;

-

de inhoud van websites die met een hyperlink of anderszins verwijzen naar de
website van Stamppot Events.

Stamppot Events behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging
wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de aangeboden
informatie op deze website of de producten en diensten, waarnaar op deze website
verwezen wordt.
Stamppot Events kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken
functioneert. Hoewel Stamppot Events al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om
deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Stamppot Events
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere
onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Daarnaast
sluit Stamppot Events alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de
tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Stamppot Events behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en
octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder
teksten, grafisch materiaal en logo's).

Downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen – persoonlijk – gebruik is
toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Stamppot Events informatie, documenten, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of
andere berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te
verspreiden of te vermenigvuldigen.
Gebruikers van deze website zullen Stamppot Events, diens leveranciers en andere
zakelijke partners vrijwaren tegen aanspraken van derden ten gevolge van het handelen
van de gebruiker in strijd met deze Disclaimer.
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer)
worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd
te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop
gepubliceerde informatie ontstaan.
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