
 
 

WEB-DISCLAIMER 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina(’s) die u thans bekijkt. Door de pagina 
te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De via deze website verspreide informatie is 
informerend van aard. AiCiA heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website 
en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Echter de ervaring leert dat 
fouten kunnen ontstaan, AiCiA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid van mogelijke 
onjuistheden van het getoonde of voor schade, van welke aard ook, die het directe of 
indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals 
deze op of via deze website is verkregen. AiCiA garandeert niet dat de op de website te 
vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik 
ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De 
informatie op deze site kan op ieder door AiCiA gewenst moment worden gewijzigd. 
 
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk 
op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen 
daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden 
verzocht. Getoond foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig uit eigen archief. Indien dit niet 
het geval is dan wordt degene waartoe het intellectuele / auteurs recht behoord, 
genoemd. Indien iemand toch meent materiaal te zien waarop hij of zei auteurs recht 
heeft of denkt te hebben dan is dit toevallig / zonder voorbedachte rade geplaatst. Het 
verzoek aan desbetreffende is dan om contact op te nemen met de eigenaar van de 
website c.q. AiCiA.  
 
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan 
betreffen dat websites waarvoor AiCiA op geen enkele wijze verantwoordelijk is. AiCiA 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die 
het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden 
impliceert niet dat AiCiA de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts 
bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid 
tot het verkrijgen van nadere informatie. 
 
Voor bepalingen omtrent geleverde diensten wordt verwezen naar de Algemene 
voorwaarden. Deze kunt u downloaden vanaf deze site of deze wordt u op verzoek, 
kosteloos toegezonden. 


