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Disclaimer   

In deze disclaimer lees je meer over de inhoud van de website van BlueWoods. Je leest ons  

voorbehoud voor prijsfouten of de volledigheid van informatie. 

Als je vragen hebt over onze disclaimer, neem dan gerust contact op. 

 

Informatie op de website BlueWoods.nl  

BlueWoods streeft naar een zo actueel mogelijke website. Tik- en drukfouten of vergissingen 

kunnen niet altijd worden voorkomen. BlueWoods is niet aansprakelijk voor en niet 

gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Fouten die herkenbaar zijn als 

programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel 

overeenkomst met BlueWoods te mogen claimen of te veronderstellen. Afspraken over 

reserveringen, boekingen en prijzen worden met elke klant afzonderlijk gemaakt.    

BlueWoods streeft erna om de website permanent online te hebben. BlueWoods is echter 

niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan fouten en vergissingen door storingen (bij de 

server van de website).  

Adviezen, tips en ideeën op de website van BlueWoods zijn gebaseerd op persoonlijke 

ervaringen of op basis van ervaringen van anderen. Voor verdere vragen of behoefte aan 

deskundige hulp wordt aanbevolen om een (gediplomeerd) deskundige in te schakelen. 

 

Doorverwijzing naar andere websites 

BlueWoods aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staan 

waarnaar op de website van BlueWoods via links wordt doorverwezen. Het gebruik van deze 

links is voor eigen risico. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het 

gemak van de gebruiker. 

Wij behouden ons het recht voor om links op onze website te wijzigen dan wel te 

verwijderen. 
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Intellectuele eigendom 

De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, foto’s en logo’s, zijn beschermd 

door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is 

niet toegestaan om informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te 

maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

of de rechtmatige toestemming van BlueWoods of een andere rechthebbende.  

Uitzondering hierop is de informatie met teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal 

welke door BlueWoods op de website gratis worden aangeboden. Deze informatie mag 

gekopieerd en verspreid worden.  

 

Wijzigingen 

BlueWoods behoudt zich het recht voor, de op of via de website aangeboden informatie, 

met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan 

nadere aankondiging te doen. 

 

Akkoordverklaring  

Door de website van BlueWoods te bezoeken, heeft de bezoeker ook inzage kunnen hebben 

in deze disclaimer. BlueWoods mag ervanuit gaan dat de gebruiker kennis heeft genomen en 

akkoord gaat met deze disclaimer. 

 

BlueWoods,  

 
Sylvia en Manfred Beckman Lapré – Beerens  

 

 

 

 

 


