Disclaimer
Algemeen
Door de website van Arbopolska te bezoeken en/of de op of via www.arbopolska.nl aangeboden
informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Ondanks de constante zorg en aandacht die Arbopolska aan de samenstelling van deze website
besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.arbopolska.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen
te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht, met
inbegrip van de tekst van deze disclaimer.

Gebruik website
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Arbopolska (ook niet via een eigen netwerk).
Arbopolska kan er niet voor instaan dat de informatie op www.arbopolska.nl 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 (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van
haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Wanneer Arbopolska hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat
Arbopolska de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het
gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Arbopolska aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid,
betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op
intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin
van het woord opleveren.
U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat u vanuit www.arbopolska.nl kopieert of verzendt.
Arbopolska sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.arbopolska.nl,
het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke
onmogelijkheid om www.arbopolska.nl te kunnen raadplegen.
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