
Het gebruik van de FLOOR STOUTJESDIJK website, www.floorstoutjesdijk.nl, is 
onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder beschreven en 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd door FLOOR STOUTJESDIJK. Gebruik van deze 
website betekent een acceptatie van deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waar-
bij gestreefd wordt naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de 
informatie op de website van FLOOR STOUTJESDIJK kunnen geen rechten ont-
leend worden. De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene 
informatiedoeleinden en houdt geen bindend aanbod in om enige diensten te 
verlenen. FLOOR STOUTJESDIJK aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens enig 
persoon die zich verlaat op de inhoud van deze website.

FLOOR STOUTJESDIJK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ver-
band houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijk-
heid om deze website te raadplegen. Zij aanvaardt ook geen aansprakelijkheid 
voor de inhoud van enige andere website via welke toegang is verkregen tot 
deze website of welke via deze website benaderd wordt. FLOOR STOUTJESDIJK 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites 
of verwijzingen.

De rechten op de inhoud en het ontwerp van deze website, het logo en andere 
intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van FLOOR STOUTJESDIJK. Alle 
rechten worden voorbehouden.

Uitsluitend na schriftelijke toestemming van FLOOR STOUTJESDIJK (die zonder 
opgave van reden kan worden geweigerd) en met uitdrukkelijke bronvermelding 
van www.floorstoutjesdijk.nl is het toegestaan een link te maken met deze web-
site dan wel de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei 
wijze over te nemen en/of te verspreiden.  Als u vragen heeft over de inhoud 
van de website, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres dat op de web-
site vermeld staat.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
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