Disclaimer Super Prof B.V.
Deze disclaimer is van toepassing voor al de bezoekers en gebruikers van www.superprof.nl

Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van www.superprof.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord
opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. Verder is het niet toegestaan om de
normale werking van www.superprof.nl te verstoren of de integriteit daarvan te schenden, waaronder begrepen het
veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Beschikbaarheid
Het is het doel van Super Prof dat www.superprof.nl permanent beschikbaar is. Super Prof garandeert echter niet dat
www.superprof.nl foutloos of ononderbroken zal functioneren. Super Prof behoudt zich voorts het recht voor, om welke
reden dan ook, het ter beschikking stellen van wwww.superprof.nl en/of van bepaalde diensten die daarop worden
aangeboden te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Super Prof is op verder geen enkele wijze verantwoordelijk
voor mogelijke schade die daardoor zou kunnen worden geleden.

Aansprakelijkheid
www.superprof.nl wordt met zorg bijgehouden. Super Prof besteedt veel aandacht aan het actueel, toegankelijk, correct
en compleet mogelijk maken en houden van onze content.
Toch kan het voorkomen dat deze website op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud
van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Super Prof aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor.
Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons laten weten
door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. De informatie op www.superprof.n;l heeft het karakter van
algemene voorlichting en hoewel die met zorg wordt samengesteld, garandeert Super Prof niet dat zij juist of volledig is.
Super Prof geeft verder geen garantie met betrekking tot de beveiliging van www.superprof.nl, hoewel al het redelijkerwijs
mogelijke wordt gedaan om www.superprof.nl bijvoorbeeld virusvrij te houden.

Intellectueel eigendomsrecht
Super Prof, althans de rechthebbende, behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met
betrekking tot de afbeeldingen, logo's, teksten en overige content op www,superprof.nl (tenzij anders vermeld).
Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is reproductie / gebruik daarvan slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Informatie van derden
www.superprof kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van
Super Prof. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via
deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Super Prof worden aanbevolen.
Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico en Super Prof aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van dergelijke websites.

Diversen
Super Prof kan deze disclaimer te allen tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat
ze op deze website gepubliceerd zijn. Verder behoudt Super Prof zich het recht voor www.superprof.nl naar
eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande
waarschuwing. Super Prof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Op www.superprof.nl en deze disclaimer is tenslotte Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen,
verband houdende met de website of disclaimer zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Disclaimer vragen of opmerkingen heeft, kunt u via de gegevens hieronder
contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Super Prof B.V.
De Geerden 16, 5334 LE Velddriel
E info@superprof.nl
T +31 (0)418 634 600

