Gebruikersvoorwaarden HandboekderNederlanden.nl
Data, teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items die staan vermeld op Handboek
der Nederlanden vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën,
aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte
van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand
schriftelijke toestemming is verleend door de uitgever 2Vanhorssen.com. De redactie van
Handboek der Nederlanden probeert de SEO boost zoekmachine voor bedrijven, overheden
en non-profit organisaties zo actueel mogelijk te houden. Desondanks dragen wij geen
verantwoording voor foutieve vermeldingen. Reden: Beheerders van een presentatiepagina
in HandboekderNederlanden.nl bepalen zonder tussenkomst van de redactie geheel
zelfstandig de inhoud van een presentatiepagina.
DATA EN TEKSTEN OP HANDBOEKDERNEDERLANDEN.NL
De gepubliceerde teksten en gegevens worden geplaatst onder alle voorbehoud. Wij
kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor foutief geplaatste
informatie. Wel zal de uitgever binnen 24 uur een fout herstellen dan wel een vermelding
stopzetten, als hier schriftelijk melding van wordt gemaakt en een beheerder van een
presentatiepagina geen gehoor op een verzoek / klacht.
GEGEVENS VOOR PRESENTATIEPAGINA’S
Wanneer u zich als bedrijf, overheidsinstelling of non-profit organisatie registreert voor
HandboekderNederlanden.nl vragen wij u enkele gegevens in te vullen. Wij zullen deze
gegevens nooit aan derden doorgeven en deze uitsluitend gebruiken voor registratie en
facturatie extra presentatiepagina’s in HandboekderNederlanden.nl en voor de Nieuwsbrief
der Nederlanden. De beheerder van een presentatiepagina ontvangt periodiek op zijn /
haar e-mailadres de Nieuwsbrief der Nederlanden. Uitzondering: indien een
overheidsinstantie ons verplicht informatie ter beschikking te stellen
EXTERNE INFORMATIE
HandboekderNederlanden.nl bevat presentatiepagina’s met links naar websites of naar
webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere
kenmerken van deze zakelijke sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk
voor de inhoud ervan.
LINK NAAR HANDBOEKDERNEDERLANDEN.NL
Het is elke gebruiker van Handboek der Nederland toegestaan, om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen met zijn / haar site.
Voorwaarde: de website waarmee men een koppeling wil gaan aanbrengen mag geen
afbreuk doen aan de belangen en doelstellingen van Handboek der Nederlanden.
DIRECTE / INDIRECTE SCHADE
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met
de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Handboek der Nederland.nl
wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt
verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van

deze informatie door de lezers worden genomen. Handboek der Nederlanden.nl is als
informatie- en advertentieplatform in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of
gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van
een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt
met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf
Handboek der Nederlanden.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met
handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of
aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.
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