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Disclaimer 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
De eigenaar: de eigenaar van de website: ”Wieman Werkt”  

2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen; 
U: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
De content: alle in de website aanwezige inhoud.  

3. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. 
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De privacy 
statement heeft slechts betrekking op de website.  

4. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten 
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  

5. ‘Wieman Werkt’ is geen hulpverlenende instelling en geeft geen 
(para)medische adviezen.  

6. ‘Wieman Werkt’ is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of 
indirect, materieel of immaterieel, fysiek of mentaal, inclusief gederfde 
levensvreugde, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op 
geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt.  

7. ‘Wieman Werkt’ is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers van deze 
website eventueel op deze site plaatsen (in een reactie) en kan hier niet 
aansprakelijk voor worden gesteld. U bent aansprakelijk voor schade die 
‘Wieman Werkt’ lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten. Als derden 
als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door 
‘Wieman Werkt’ vrijwaart u ‘Wieman Werkt’ tegen deze aanspraken.  

8. Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die door andere 
partijen dan ‘Wieman Werkt’ worden aangeboden. Deze links zijn 
uitsluitend ter informatie. ‘Wieman Werkt’ heeft geen zeggenschap over 
deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 
daarop aangeboden informatie, producten of diensten.  

9. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De 
afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het 
onderwerp. ‘Wieman Werkt’ heeft het recht om de gegevens en de 
functionaliteiten zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) 
te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden 
aangeboden(gedeeltelijk) te ontzeggen. ‘Wieman Werkt’ is niet 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens 
of de diensten of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van de 
toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.  
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10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan 
maken inbreuk op intellectuele rechten.  

11. Het gebruik van de getoonde content of delen daarvan is verboden, 
tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gevraagd en schriftelijk 
toestemming door ons is verleend.  

12. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.  

 


