Disclaimers Voor Mobiliteit
1. Disclaimer voor e-mailberichten
Een e-mailbericht van Voor Mobiliteit is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je dit
bericht ten onrechte hebt ontvangen, neem dan alstublieft contact met ons op per kerende e-mail.
Tevens verzoeken we jou het originele e-mailbericht te vernietigen. Inzage, gebruik en verspreiding
van de inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde. Wij zijn
niet aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

2. Disclaimer voor de website, nieuwsbrief & social media
Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van onze website, nieuwsbrief en social media
(hierna mediakanalen genoemd). Wij proberen via deze mediakanalen altijd zo duidelijk mogelijk te
zijn. Toch kan het voorkomen dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik
van de op deze mediakanalen beschikbare informatie of documenten.
Op onze mediakanalen kunnen hyperlinks zijn geplaatst die naar websites van derden leiden. Voor
Mobiliteit controleert of onderhoudt deze websites niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.
De auteursrechten (teksten, foto’s en video’s) op onze mediakanalen behoren toe aan Voor Mobiliteit.
Het is niet toegestaan de inhoud van deze kanalen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Voor Mobiliteit. Onder schriftelijk wordt bedoeld per
brief, WhatsApp of e-mailbericht.
Op bovenstaande is een uitzondering. Teksten over onze producten en diensten op onze website mogen voor niet-commercieel en eigen gebruik worden gebruikt.
Wij maken gebruik van stockfoto’s, waarbij wij letten op de regels die voortvloeien vanuit het
auteursrecht, portretrecht en het privacyrecht.
De verstrekte informatie op onze mediakanalen kan op ieder moment zonder verdere aankondiging
worden gewijzigd.
Heb je nog vragen over deze disclaimers? Neem dan gerust met ons contact op.
Voor Mobiliteit
Hannah Arendtweg 52
1349 CM Almere

Telefoonummer :
085 - 0606411
E-mail : 		
alles@voormobiliteit.nl
Internet:		 www.voormobiliteit.nl
Social Media: 		
LinkedIn, Facebook,
			Instragram, YouTube
			

