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Disclaimer Stichting De Steenfabriek Montfoort. 
 
 
Artikel 1. Disclaimer 
1. De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de stichting De 

Steenfabriek Montfoort, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en 
via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting De Steenfabriek Montfoort is 
het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te 
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de stichting De Steenfabriek Montfoort. 

3. De stichting De Steenfabriek Montfoort heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina's 
de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden 
bevat. De stichting De Steenfabriek Montfoort aanvaardt daarvoor geen enkele 
aansprakelijkheid.  

4. De stichting De Steenfabriek Montfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, 
hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de website of de inhoud 
van de pagina's die door externe links beschikbaar zijn gemaakt.  

 
Artikel 2. Beheer, onderhoud en beveiliging 
Deze website is met veel plezier ontworpen en ontwikkeld door DM Interactive in Montfoort. Het 
auteursrecht van bestanden en scripts ten behoeve van het technisch functioneren en de 
beveiliging van deze website ligt bij DM Interactive. Niets hiervan mag zonder expliciete 
toestemming van DM Interactive worden gebruikt, anders dan voor het functioneren van deze 
website.  
 
Artikel 3. Nietigheid  
Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het 
ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk 
overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.  
 
Artikel 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband 
met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder 
begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


