
Disclaimer website Home Fire  
 
Deze website is eigendom van Home-Fire Woudenberg B.V. (‘Home Fire’), waaronder tevens begrepen alle 
rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden, vormgeving, 
logo’s, huisstijl en andere uitingen. Hoewel bij de samenstelling en het onderhoud van deze website grote 
zorgvuldigheid wordt betracht, aanvaardt Home Fire geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of 
onvolkomenheden in de tekst of de werking van deze website. Home Fire is derhalve niet aansprakelijk voor 
schade van welke aard dan, die wordt geleden als gevolg van het gebruik van deze website en vorenbedoelde 
informatie.  
 
De informatie zoals opgenomen op deze website is indicatief en uitsluitend bestemd voor algemene 
informatiedoeleinden, zonder dat hieraan juridische rechten kunnen worden ontleend. De gegevens op deze 
website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van een advies en/of oordeel van onze 
professionals. 
 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, etc.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home Fire of de rechtmatige 
toestemming van de rechthebbende. Het afdrukken en/of downloaden van informatie voor eigen persoonlijk 
gebruik is wel toegestaan, mits de informatie niet-commercieel wordt gebruikt en uitsluitend voor het doel 
waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld. Bronvermelding is daarbij altijd vereist.  
 
Op deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De inhoud van deze website is 
niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. Alle 
geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Door deze website te gebruiken stemt u als gebruiker in 
met deze disclaimer. 
 
Home Fire behoudt zich het recht voor deze disclaimer en de informatie op deze website te wijzigen zonder 
hiervan nadere aankondiging te doen. De meest actuele disclaimer is altijd te vinden op deze website. 


