Disclaimer voor solidbambooshop.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.solidbambooshop.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door
Solid Bamboo BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informaAe op onze website
aan u aanbieden.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling, betrouwbaarheid en de
actualiteit van deze site, is het mogelijk dat de informaAe die wordt gepubliceerd onvolledig, niet Ajdig c.q.
onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet alAjd voorkomen worden. Beweringen en
meningen, geuit in de arAkelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van Solid Bamboo BV. Gebruiker mag de inhoud van bamboeterrasplanken.nl slechts
voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Zonder uitdrukkelijke schriIelijke toestemming van Solid Bamboo
BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Solid Bamboo BV.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informaAe geschikt is voor het doel waarvoor de
informaAe door u wordt geraadpleegd. Alle informaAe, producten en diensten worden aangeboden in een staat
waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garanAe of waarborg ten aanzien van hun
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor
enigerlei directe of indirecte schade, problemen e.d., van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of inherent
aan het verspreiden van informaAe via Internet of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of
met de Ajdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijkheid voor
directe of indirecte schade, problemen e.d. die het gevolg zijn van het gebruik van informaAe die door middel
van Solid Bamboo sites verkregen is. De informaAe en/of producten op deze website worden aangeboden
zonder enige vorm van garanAe en of aanspraak op juistheid. Bamboe is een werkende grondstof. De op deze
website vermelde afmeAngen zijn circa maten. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Solid Bamboo BV
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informaAe die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen. Met het oog hierop wordt de gebruiker/lezer alAjd aangeraden onaPankelijke inlichAngen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Solid Bamboo verkregen informaAe.
Wijzigingen:
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
solidbambooshop.nl op deze pagina.

