
 

 
 
 
DISCLAIMER  
 
Algemeen  
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website 
www.designunlimited.nl en domeinnaam madelondesign.com, beheerd door Design 
Unlimited. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Op het gebruik in 
de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht 
van toepassing. Deze disclaimer kan door Design Unlimited worden gewijzigd. U dient deze 
disclaimer derhalve regelmatig te lezen.  
 
Informatie  
De informatie op deze website is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. 
Design Unlimited neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootste 
zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Design Unlimited niet in voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 
 
Gebruik 
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan heeft inbreuk 
op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in 
de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de website 
verzendt. Het is niet toegestaan de normale werking van deze site te verstoren of te 
ondermijnen, de integriteit ervan, waaronder het wijzigen van de inhoud en het hacken van 
de website. Design Unlimited behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, de 
beschikbaarheid van de website en/of van bepaalde diensten op de webpagina te 
beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Design Unlimited de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht om te zorgen voor de juistheid van de informatie zoals vermeld 
op de website, aanvaardt Design Unlimited geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. 
Design Unlimited geeft geen enkele garantie met betrekking tot de veiligheid van deze 
website. Hoewel Design Unlimited er alles aan zal doen om deze website vrij van virussen te 
houden, kan zij hiervoor geen enkele garantie geven. Design Unlimited garandeert niet dat 
deze website foutloos en zonder onderbreking zal functioneren. 
 
Elektronische berichten  
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door 
derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Design Unlimited 
adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Design 
Unlimited te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Design Unlimited, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn 
aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de 
informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze website of andere daaraan gekoppelde 
websites. Design Unlimited aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat  
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betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het 
gebruik van deze website, de informatie die op of middels deze website ter beschikking 
wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie 
die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Design Unlimited wordt gezonden of 
aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software 
die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met 
gebruik van deze website. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Design Unlimited, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder 
auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele 
eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, 
waaronder begrepen software, audio, video, tekst, modellen, ontwerpen, logo's, 
afbeeldingen enzovoort. Het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te 
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen. 
Het is niet toegestaan de informatie en/of het ontwerp te kopiëren, te vermenigvuldigen of 
aan te passen. Het is niet toegestaan links naar de websites van Design Unlimited te 
verveelvoudigen. 
 
Gekoppelde sites  
Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van Design Unlimited en websites van 
onze projecten, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit 
houdt niet in dat Design Unlimited door deze verwijzing naar informatie, producten en 
diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn 
verbonden aan Design Unlimited. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en 
diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico. Design Unlimited 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de 
beschikbaarheid van dergelijke websites. 
 
Wijzigingen 
Design Unlimited kan te allen tijde de voorwaarden van de disclaimer wijzigen. Wijzigingen 
zullen van kracht zijn bij het plaatsen van de disclaimer op deze website. Design Unlimited 
behoudt zich het recht voor om wijzigingen of de website naar eigen inzicht en op elk door 
haar gewenst moment te beëindigen, zonder enige voorafgaande Waarschuwing. Design 
Unlimited is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging of beëindiging. 
 
Diversen 
Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie verschillen vertoont of tot 
interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.  
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