DISCLAIMER VOOR WWW.WIJZIJNWALNOOT.NL
Walnoot (Kamer van Koophandel: 63642433, BTW 855330077B01, vestigingsadres Anssen 5
te Zuidlaren), heet je hierbij welkom tot www.wijzijnwalnoot.nl (“de website”) en publiceert hier
teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie.
Walnoot heeft het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder jou daarover op de hoogte te hoeven brengen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door het aanvaarden van
een offerte van Walnoot.
Walnoot zorgt ervoor dat de inhoud van de website zo vaak mogelijk geactualiseerd en/of
aangevuld wordt. Desondanks kan het voorkomen dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kan Walnoot ieder moment wijzigen
zonder jou hier van tevoren van op de hoogte te brengen.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Walnoot
is niet aansprakelijk voor dit soort fouten en voor de gevolgen ervan. Overeenkomsten kunnen
niet tot stand komen op basis van dergelijke fouten.
Walnoot is ook niet aansprakelijk voor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectueel eigendom van de teksten en afbeeldingen liggen bij Walnoot.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Walnoot. Behalve wanneer dit anders bepaald is in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Walnoot
KvK
BTW-identificatienummer
Adres (alleen post)

63642433
NL855330077B01
Anssen 5, 9472 RH Zuidlaren

Iedere dag staan we vanaf 9:00 uur voor je klaar!
Bel ons op
+31 (0) 6 81 60 38 20
Mail ons via
info@wijzijnwalnoot.nl
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