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1 Disclaimer Stichting Kinderboerderij Uden 

Disclaimer  
 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.kbuden.nl. Door 
deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, 
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer 
 
We besteden veel zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken en 
houden van deze website. Het blijft echter mogelijk dat informatie incorrect, incompleet of 
verouderd is. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
 
Informatie van derden 
 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kinderboerderij 
Uden. Deze externe websites zijn geen eigendom van Kinderboerderij Uden, maar zijn slechts ter 
informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geopend worden, verlaat men de 
website van Kinderboerderij Uden. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites 
waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, 
noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. 
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kinderboerderij Uden worden 
onderhouden wordt afgewezen. 
 
Informatie gebruiken 
 

Stichting Kinderboerderij Uden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere 
rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder 
alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te 
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te 
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kinderboerderij 
Uden of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website 
wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 
 
Wijzigingen 
 

Stichting Kinderboerderij Uden behoudt zich het recht voor de op of via deze website 
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen 
zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of 
de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, 
is gewijzigd. 
 
Toepasselijk recht 
 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit 
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Nederland. 
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