Disclaimer

MexeM B.V.
Weerschijnvlinder 49
3544 DT Utrecht

Doeleinden
Deze Disclaimer beschrijft de aansprakelijkheid bij het gebruik van informatie op de
website www.mexem.nu en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van deze site
kunt uitoefenen. Het gebruik van de site is onderworpen aan de onderstaande
voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de
gebruiker instemt met de voorwaarden in deze disclaimer, het privacy statement en het
copyright van MexeM B.V.
Website
Deze website wordt met zorg samengesteld en onderhouden. MexeM B.V. besteedt veel
aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en
houden van de inhoud van deze website. Maar zij kan geen enkele garantie bieden voor
de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze
site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.
Indien er verschil bestaat tussen de gedrukte documenten en de digitale documenten,
zijn de gedrukte documenten bepalend.
Hoewel MexeM B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet
aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via
internet worden verzonden. Tevens kan ze niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer
virussen op deze website zouden voorkomen.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. MexeM B.V.
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke
wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.
Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van MexeM B.V.
zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel zij uiterst
selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ze niet instaan voor
de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten
en/of diensten die daarop worden aangeboden. MexeM B.V. geeft geen enkele garantie
noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van
dergelijke sites.
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E-mail disclaimer
De informatie verzonden van mexem.nu e-mail adressen en de bijlagen daarbij zijn
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u een e-mail bericht van MexeM
B.V. bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de verzender onmiddellijk waarschuwen
en het bericht vernietigen. Het gebruik van e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos;
informatie kan worden onderschept, verminkt of verloren gaan; kan te laat of incompleet
binnenkomen of virussen bevatten. Om deze reden neemt MexeM B.V. geen enkele
verantwoordelijkheid voor fouten of wijzigingen in de inhoud van het bericht als gevolg
van het versturen via e-mail. Bij twijfel verzoeken wij u een kopie op te vragen.
E-mail disclaimer (English)
The information contained in e-mail messages from mexem.nu and its attachments are
intended only for the use of the addressee, you may not use, copy or disclose to anyone
any information contained in the message and its attachments. If you received an MexeM
B.V. e-mail message in error, please advise the sender immediately and destroy or delete
the message. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or
contain viruses. MexeM B.V. therefore does not accept liability for any errors or omissions
in the content of its messages which arise as a result of e-mail transmission. If
verification is required please request a hard copy version.
Wijzigingen site
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden
gewijzigd. MexeM B.V. verstrekt door middel van deze site informatie over haar
dienstverlening. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen disclaimer
MexeM B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Toepasselijk recht
Op de website mexem.nu, op de disclaimer en het privacy statement is het Nederlands
recht van toepassing.
Klachtenservice
MexeM B.V. stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar
maakt. Bovendien biedt het haar de kans om de dienstverlening aan u en andere klanten
te verbeteren. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze
onjuist is, dan kunt u dit aan haar kenbaar maken via een e-mail aan: info@mexem.nu
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