DISCLAIMER
laatste update: 24 mei 2018

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.ddhadvocatuur.nl.
DDH Advocatuur behoudt hierbij het recht voor om de inhoud of onderdelen van de website aan te
passen of te verwijderen, zonder dat hierover een melding dient te worden gedaan.
De website is beveiligd met een zogeheten SSL-certificaat. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld
worden verzonden. Voor meer informatie over het certificaat en de geldigheid van het certificaat
verwijzen wij u naar het slotje in de adresbalk. Wij adviseren u dringend om geen gebruik te maken
van het invulformulier als er geen geldig slotje wordt getoond. DDH Advocatuur is dan ook niet
aansprakelijk voor enig gevolg of schade ten gevolge van een “datalek” bij gebruik/invullen van het
contactformulier.
Aan de inhoud van ddhadvocatuur.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. DDH Advocatuur probeert
de inhoud van ddhadvocatuur.nl zo goed mogelijk up-to-date te houden. Desondanks bestaat de kans
dat de inhoud onvolledig, onjuist of verouderd is.
De aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op
juistheid. De informatie mag worden gewijzigd door DDH Advocatuur zonder dat hierover een melding
dient te worden gedaan. DDH Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen
voortvloeien uit de informatie die op de website staat vermeld. De via de website verspreide
informatie is enkel van informerende aard. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
DDH Advocatuur is niet aansprakelijk voor de informatie van links naar derden. De geplaatste link is
alleen bedoeld ter ondersteuning of ter verduidelijking. De door DDH Advocatuur geplaatste links,
leidend naar andere websites, betreffen websites waarvoor DDH Advocatuur op geen enkele
mogelijkheid aansprakelijk is betreffende inhoud, privacybescherming of diensten die worden
aangeboden.
Persoonsgegevens worden met grote zorg beschermd. DDH Advocatuur is niet aansprakelijk voor
illegale of negatieve invloeden van buitenaf. Er wordt naar een zo veilig mogelijke omgeving gestreefd.
DDH Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in de beveiliging van
deze website of de daarop genoemde mailadressen.
Alle rechten en intellectuele eigendom betreffende de teksten, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal
liggen bij DDH Advocatuur. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDH Advocatuur, behoudens en
slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
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