Disclaimer en Privacy
1.

Advocatenkantoor Van Kempen (‘Van Kempen’) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de
juistheid en volledigheid van deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter
voorkomen. Van Kempen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van storingen,
onderbrekingen, vertragingen of fouten welke direct of indirect het gevolg zijn van het
elektronisch verspreiden of publiceren van informatie.

2.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks, banners of verwijzingen naar websites van derden. Van
Kempen heeft geen invloed op de wijze waarop deze websites worden samengesteld en
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, door deze websites
gebruikte cookies of voor het door deze derden gehanteerde privacy beleid.

3.

In geval van tegenstrijdigheid tussen elektronische- en schriftelijke door ons verstrekte
informatie, is de schriftelijke informatie doorslaggevend.

4.

Het is niet toegestaan om de op deze website gepubliceerde informatie, tekst, afbeeldingen,
foto’s, illustraties en de vormgeving van deze website te (doen): verveelvoudigen - waaronder
‘framing’ -, aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken of commercieel te
gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Van Kempen en behoudens wettelijke
uitzonderingen. Het opvragen en bekijken van de op deze website opgenomen informatie en het
maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke
wetgeving aangegeven grenzen.

5.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is voorafgaande
toestemming nodig van Van Kempen.

6.

Van Kempen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De door u verstrekte
persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en voor geen andere doeleinden
gebruikt dan waarvoor u deze informatie aan ons heeft verstrekt.

7.

Van Kempen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en
privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op
eventuele wijzigingen.

