DISCLAIMER PERSPECTUM
Op het gebruik van de website van Perspectum: www.perspectum.nl, hierna te noemen “de website
of deze website” zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van
deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.
GEBRUIK VAN INFORMATIE
Perspectum (KvK-nummer 39082272) streeft ernaar op deze website juiste en actuele informatie aan
te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan
Perspectum niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische
informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging
van juridisch advies.
Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Perspectum
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van
de informatie of de website en evenmin voor een niet goed functioneren van de website. Op basis
van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer
een relatie tussen Perspectum en de gebruiker van de website ontstaan.
E-MAIL
Aangezien de 24/7 beschikbaarheid van externe servers niet op voorhand door Perspectum
gegarandeerd kan worden, kan Perspectum bij gevolg niet garanderen dat aan haar verzonden
e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met
Perspectum te corresponderen, accepteert u dit – zij het beperkte - risico.
Daarbij wordt overigens wel opgemerkt dat Perspectum in principe zo snel mogelijk zal reageren op
ontvangen e-mails. En dat de in betreffende e-mails vermelde informatie alleen bewaard zal worden
voor zover dit noodzakelijk c.q. gewenst is voor een reactie van Perspectum op uw vraag of
opmerking of voor de overeengekomen dienstverlening van Perspectum.
HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Perspectum heeft geen invloed
op dergelijke websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
of inhoud daarvan. Perspectum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke websites van derden.
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Alle publicaties en uitingen van Perspectum zijn beschermd door auteursrecht en andere van
toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel
gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Perspectum daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Een verzoek tot toestemming kunt u aanvragen via
info@perspectum.nl. Indien u op deze website onverhoopt beeldmateriaal aantreft dat valt onder
auteursrechtelijke bescherming, kunt u ons een e-mail sturen via info@perspectum.nl. Afhankelijk
van uw verzoek zullen wij vervolgens het betreffende beeldmateriaal direct verwijderen of expliciet
de bron vermelden.
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