Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.modellenstichting.nl.
De informatie op deze website wordt door Modellenstichting met constante zorg en aandacht samengesteld.
Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De
informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Modellenstichting behoudt zich het recht
voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

GEBRUIK VAN DE MODELLENSTICHTING WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de
informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Modellenstichting zorgvuldigheid in acht neemt bij
het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden, kan de Modellenstichting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie. De Modellenstichting garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal
functioneren. De modellenstichting wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid,
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wanneer de Modellenstichting links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via
deze websites aangeboden producten of diensten door de modellenstichting worden aanbevolen. De
Modellenstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het
gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het
gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de
Modellenstichting niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot
plaatsing van links naar websites van derden op www.modellenstichting.nl worden getoetst aan een aantal
criteria.
Hoewel stichting Modellenstichting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Modellenstichting niet
aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden
verzonden.
INFORMATIE GEBRUIKEN
De Modellenstichting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking
tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de modellenstichting of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze
website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Correspondentie beleid
Modellenstichting stimuleert discussie en reacties door informatie te verschaffen op de website.
Modellenstichting behoudt zich echter het recht om geen reactie te geven op berichten die verzonden worden
via de aangegeven contact adressen op de website waarbij het onderwerp of opmerking beledigend voor
iemand kan zijn. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van Modellenstichting.
VOETNOOT
Daarnaast behoudt Modellenstichting zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de
Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

