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Disclaimer  
 

Op het gebruik van de website Rustiqueuitvaart.nl, zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden 
van toepassing. U wordt geacht door het gebruik van onze site deze gebruikersvoorwaarden te 
hebben gelezen en aanvaard.  
 
Informatie  
 
Rustique uitvaartbegeleiding streeft ernaar altijd de actuele en correcte informatie aan te bieden 
op haar website. Uiteraard wordt deze informatie zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 
Rustique uitvaartbegeleiding staat echter niet in voor de volledigheid en actualiteit van de 
informatie en aanvaardt dan ook geen op geen enkele wijze aansprakelijkheid hiervoor. 
  
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rustique uitvaartbegeleiding 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie 
of de website.  
 
E-mail  
 
Omdat de tijdige en veilige ontvangst van E-mail niet volledig kan worden gegarandeerd 
aanvaart Rustique uitvaartbegeleiding geen aansprakelijkheid m.b.t. een tijdige reactie. Door 
zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Rustique uitvaartbegeleiding te mailen, 
accepteert u dit risico.  
 
Hyperlinks  
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rustique uitvaartbegeleiding 
kan gebruik maken van hyperlinks naar een andere website. Omdat wij geen invloed hebben op 
deze websites kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik door u van 
deze websites van derden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
 
Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, 
illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Rustique 
uitvaartbegeleiding. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig 
ander intellectueel eigendomsrecht. Met uitzondering van het printen en of downloaden van de 
informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan deze informatie over te nemen, 
te vermenigvuldigen Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen 
persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan, zonder expliciete schriftelijke toestemming van 
Rustique uitvaartbegeleiding, om de inhoud van de website, te vermenigvuldigen of op welke 
wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 
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