Disclaimer
Databescherming
Maak Gratis Bezwaar maakt gebruik van een SSL-certificaat: Rapid SSL biedt u als bezoeker
garantie en bescherming. Het SSL-certificaat beveiligd het verkeer van en naar Maak Gratis
Bezwaar. Maak Gratis Bezwaar respecteert de privacy van elke bezoeker van deze site.
Aansprakelijkheid
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer. De content is door Maak Gratis Bezwaar met de grootst mogelijke
zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke
onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Hoewel we alles in het
werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten
die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Maak Gratis Bezwaar kan niet
verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin
kan Bezwaarmaker.nl verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het
functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.
Intellectueel eigendom
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 Maak Gratis Bezwaar te worden verzocht.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te
verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen
vergoeding). De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch
materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever
van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden.
Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan Maak Gratis Bezwaar is het Nederlands recht van
toepassing.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te
wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch
gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze contact button
op maakgratisbezwaar.nl.

