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Disclaimer
Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht,
net als aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet
(meer) juist is. In het bijzonder zijn alle prijzen vermeld op deze website onder voorbehoud van
type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.
Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze
voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina's onder de domeinnaam
www.holthoffmediation.nl en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina's.
Mocht u problemen ondervinden op deze website, laat het mij dan weten door het sturen van een
e-mail naar miranda@holthoffmediation.nl. Ik zal dan mijn uiterste best doen om het probleem zo
spoedig mogelijk te verhelpen.
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade ontstaan door het gebruik
van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan
ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ons is verstrekt als voor
de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.
De websites kunnen links bevatten naar websites van derden. Aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door het gebruik van websites van derden is uitgesloten.
Persoonlijke titel
Alle teksten op deze website zijn geschreven op persoonlijke titel. Aan de inhoud van de columns
of andere teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de gepubliceerde
informatie en ook niet voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect
veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van informatie uit de teksten op deze website.
Eventuele inhoud van berichten van derden, waaruit kan worden geciteerd of die geheel of
gedeeltelijk kunnen worden overgenomen, of naar worden verwezen, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende bron. Citeren uit, het geheel of gedeeltelijk
overnemen van, of het verwijzen naar berichten van derden betekent niet dat een daarin geuite
mening door mij wordt onderschreven.
Het is nooit mijn bedoeling om mensen of groeperingen te kwetsen en/of te beledigen. Aan
reacties zijn geen rechten te ontlenen. Mocht een reactie discriminerend of anderszins
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aanstootgevend zijn, laat mij dit dan gerust weten zodat ik de reactie kan wijzigen en/of
verwijderen.
Intellectuele eigendom
HoltHoff Mediation is een geregistreerd merk van de eigenaar van deze website: Miranda van 't
Hoff. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet
toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te
verveelvoudigen

of

openbaar

te

maken.

Alle

rechten

waaronder

alle

intellectuele

eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te
allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf
verkregen schriftelijke toestemming. Toestemming kan worden aangevraagd door middel van het
sturen van een e-mail naar: miranda@holthoffmediation.nl. Inzending van een bijdrage of
informatie aan deze website impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage
geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank,
informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.
Wijzigingen in de disclaimer
Deze disclaimer kan op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan worden gepast
of worden gewijzigd. Niets in deze disclaimer heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst
tot stand te doen komen met enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat
kader te verschaffen.
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