Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden,
teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door
auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij XOEK®. Zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van XOEK is het niet toegestaan deze
site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de
samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan XOEK niet
instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de
gegevens. XOEK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter
beschikking gestelde programmatuur.
XOEK garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op
deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke
producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze
site aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te
verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op
de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. XOEK behoudt zich het
recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving door te voeren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter
informatie van de gebruiker. XOEK geeft dan ook geen garantie voor de
toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op
generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie
op deze websites.

Privacy
XOEK gebruikt alle gegevens die u invoert uitsluitend voor het doel waarvoor zij
aan XOEK zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat XOEK zonder uw toestemming
persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking
hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect
zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere
uitingen elders op deze website gedaan.

