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COPYRIGHT
DEGOEDENJURISTEN.NL
1.1. Al het materiaal dat op deze site beschikbaar is gesteld, wordt door

copyrightwetten en internationale copyrightbepalingen beschermd.
De website en alle onderdelen (zoals bijvoorbeeld software, teksten,
afbeeldingen, bestanden) daarvan en intellectueel ontwerp van deze
website, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en tenzij anders
vermeld, zijn eigendom van degoedenjuristen.nl. Het is niet
toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken,
te kopiëren, te her publiceren in welke vorm dan ook, te delen met
derden, te transporteren of distribueren of op te slaan zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
degoedenjuristen.nl.. Dit geldt ook voor elektronische of
mechanische dataopslag en herstelsystemen, of het vastleggen,
drukken of fotokopiëren ervan. De website mag op geen enkele
manier gewijzigd, gedesassembleerd of gedecompileerd worden. Alle
copyrightbepalingen in het originele materiaal moeten behouden
worden.

1.2. Er gelden dus ook auteursrechten op het logo en de huisstijl van
degoedenjuristen.nl. Daardoor kan zij actie ondernemen tegen een
(vermoedelijke) inbreuk op deze rechten. Het gaat dan onder meer
om het gebruik en de toepassing van het ontwerp van het logo en de
bijbehorende huisstijl van de website van degoedenjuristen.nl. Dit
verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de
degoedenjuristen.nl en daarvoor gebruik mogen maken van het logo
en de huisstijl. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden.
In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën of opnamen).

1.3. Diverse (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het
domein van degoedenjuristen.nl, welke geen eigendom zijn van
degoedenjuristen.nl Deze links zijn louter ter informatie van de
bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat
men de website van degoedenjuristen.nl.

1.4. Hoewel degoedenjuristen.nl uiterst selectief is ten aanzien van de
sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en
het functioneren daarvan en/of voor de kwaliteit van eventuele
producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke
aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door
degoedenjuristen.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
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[ Op alle relaties, dienstverlening en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. Bovendien zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op de website. Zie

https://degoedenjuristen.nl/algemenevoorwaarden.pdf. ]



1.5. Voor elk document (tekst, foto, video, muziek, ...) dat u uploadt,
garandeert u dat u de eigenaar van het werk bent en/of geschreven
toestemming heeft van de (mede-)rechthebbenden om het
betreffende materiaal te posten. Indien u werk van derden ter
beschikking wil stellen via degoedenjuristen.nl, heeft
degoedenjuristen.nl hiervan in elk geval een bewijs van toestemming
nodig. Dit kan per post opgestuurd worden of via e-mail.
degoedenjuristen.nl behoudt hoe dan ook het recht om documenten
en afbeeldingen of foto’s preventief en/of permanent te verwijderen
zonder voorafgaande mededeling of motivering.

1.6. degoedenjuristen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei
directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met de website.
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