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Definities
In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
 de meedeling: iedere meedeling waarin de uitgever 

een verwijzing naar deze disclaimer opneemt met de 
intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

 de uitgever: de bevoegde uitgever van de meedeling;
 gebruik(en): onder meer opvragen, raadplegen, lezen, 

bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulie-
ren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzen-
den, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen 
van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

 u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of 
rechtspersoon die de meedeling gebruikt;

 de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, verwijzin-
gen, letters, foto’s, geluids- en/of videofragmenten en/of 
andere objecten;

 schade: directe of indirecte schade van welke aard 
dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde 
omzet, winst of ander economisch nadeel.



Alle tekst in deze disclaimer is van toepassing op de mee-
deling, zowel in zijn papieren als zijn digitale vorm. Door de 
meedeling te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de meede-
ling regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks 
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvol-
ledig en/of onjuist is. 

De uitgever verschaft de inhoud van de meedeling in de 
staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of 
waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid 
voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experi-
menteel en voor particulier gebruik bedoeld. 

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt 
te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht 
verband houdt met het gebruik van de meedeling of met de 
onmogelijkheid de meedeling te kunnen raadplegen. 



De uitgever mag de meedeling naar eigen inzicht en op 
ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of 
beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De 
uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veran-
dering of beëindiging. 

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoor-
delijk voor kenbaar vanuit de meedeling verwezen teksten 
van derden. Verwijzing of vermelding houdt geen bekrach-
tiging van die teksten in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de meedeling 
of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele 
rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of com-
municatie in de breedste zin van het woord opleveren. U 
bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de meede-
ling verspreidt. 



De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestem-
ming te ontzeggen de meedeling te gebruiken en/of van 
bepaalde diensten die in de meedeling zijn aangeboden, 
gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de 
toegang tot de meedeling monitoren. 

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, 
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze 
disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., 
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die 
door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd 
aan uw gebruik van de meedeling, uw inbreuk op welke 
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.



Door deze uitgave te bekijken en/of de 
in of via deze uitgave aangeboden infor-
matie te gebruiken, verklaart u zich ak-
koord met de toepasselijkheid van deze 
Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de voorwaarden van specifieke 
producten en diensten besteld via deze 
uitgave en deze Disclaimer, prevaleren 
de voorwaarden van deze producten en 
diensten.

De in of via deze uitgave aangeboden 
informatie mag niet worden gebruikt in 
plaats van enige vorm van advies. Beslis-
singen die u neemt op basis van deze 
informatie zijn voor uw eigen rekening 
en risico.

De informatie in deze uitgave is specifiek 



gericht op het publiek in Nederland.

Uw Mededeler beheert en onderhoudt deze 
uitgave vanuit Nederland en staat er niet 
voor in dat de in of via deze uitgave aange-
boden informatie ook geschikt of beschik-
baar is voor gebruik in andere landen. Als 
u deze uitgave vanuit andere landen dan 
Nederland gebruikt, bent u verantwoorde-
lijk voor de naleving van geldende lokale 
wetgeving.

Gebruik van deze uitgave dat het gebruik 
van andere gebruikers kan hinderen, dat 
het functioneren van deze uitgave in ge-
vaar kan brengen en/of dat de op of via 
deze uitgave aangeboden informatie of 
onderliggende dragers kan aantasten, is 
niet toegestaan.



De door Uw Mededeler verstrekte informatie is ontleend 
aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar 
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden 
ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indica-
tief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging 
worden gewijzigd.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de 
keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag 
uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afne-
mer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, 
bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzin-
gen van Mededeler omtrent het gebruik van de informatie 
op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze uitgave 
bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook 
die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. 
Nederlands recht is van toepassing.



Informatie gebruiken is een interessante bezigheid die 
meestal geen problemen oplevert, maar door de vele moge-
lijke combinaties tussen verschillende informatiebronnen en 
-kanalen bestaat geen garantie dat dit altijd probleemloos 
verloopt. Wij adviseren daarom dat u regelmatig backups 
maakt van uw geheugen, vooral als u veel veranderingen 
gaat doorvoeren. Ook raden wij u aan om anti-virus- en anti-
spion-pillen te gebruiken, die regelmatig te slikken en enkele 
keren per week uw brein te scannen.
Alle informatie komt uit de breinen van de auteurs (niet van 
ons brein). Wij streven ernaar alle informatie een keer te 
testen op besmettingsgevaar en zinvolheid en wij controleren 
uitvoerig nieuwe informatie die wij opnemen, maar wij kun-
nen niet voor 100% instaan voor de kwaliteit van de informa-
tie en eventuele negatieve consequenties die voortvloeien 
uit het gebruik ervan. Het gebruik is dus voor eigen risico.

Het gebruik en kennisnemen van deze uitgave impliceert het 
akkoord gaan met deze disclaimer.



Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uw Mededeler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of 
gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook 
als Uw Mededeler op de mogelijkheid van deze schade 
gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar 
niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten of overige 
onvolkomenheden aan materiaal en toegankelijkheid 
in verband met de toegang tot of het gebruik van deze 
uitgave, (ii) de informatie die in of via deze uitgave 
wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of 
oneigenlijk gebruik van informatie die aan Uw Medede-
ler of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-
beschikbaar zijn van deze uitgave, (v) misbruik van deze 
uitgave, (vi) verlies van verstand, (vii) het gebruiken 
van informatie die via deze uitgave beschikbaar wordt 
gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met 
gebruik van deze uitgave.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten 
gunste van familieleden en vrienden van Uw Mededeler.



Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de 
staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) 
garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugde-
lijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uw Mededeler kan er niet voor instaan dat de informatie op www.
mededeler.nl of in deze uitgave geschikt is voor het doel waarvoor 

deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden 
in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impli-
ciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en 

geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Uw Mededeler heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samen-
stellen en onderhouden van deze Meedeling en daarbij gebruik ge-
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Uw Mededeler 
staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van 
de geboden informatie. Uw Mededeler aanvaardt geen verplichting 
om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te 
corrigeren. Uw Mededeler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm 
dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze 
uitgave. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in Meedeling 
geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt 

geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aan-
geboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder 

enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugde-
lijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke 
inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik 

van via Meedeling verkregen informatie.
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Berichten die u per e-mail naar Uw Mededeler 
stuurt, kunnen onveilig zijn. Uw Mededeler raadt 
derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail 
aan info@mededeler.nl te zenden. Indien u ervoor 
kiest berichten per e-mail aan info@mededeler.
nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze 
berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
In het algemeen dient te worden opgemerkt dat 
leven risico met zich meebrengt. Afnemer van de 
informatie is verantwoordelijk voor de keuze en 
het gebruik van de informatie. De in deze uitgave 
vermelde informatie bevat geen aanbieding van 
effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een 
aanbeveling van Uw Mededeler met betrekking tot 
de aan- of verkoop van effecten.
IMPORTANT: This edition and any attachments may 
contain confidential and/or privileged information. If 
you are not the intended recipient (or have received 
this edition in error) please notify the sender immedia-
tely and destroy this edition. Any unauthorized copying, 
disclosure or distribution of the material contained 
in this edition is strictly forbidden. Liability for any 
damage sustained as a result of using this edition can 
not be accepted. Please run your mind checks before 
opening this edition, or any attachment.


