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1. DEFINITIES  
➢ Webpagina: de webpagina waarin de uitgever een koppeling naar deze disclaimer opneemt 

met de bedoeling van deze disclaimer daarop te laten gelden; 
➢ Uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; 
➢ Gebruik(en): onder meer, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, invullen (van formulieren), 

verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik 
maken; 

➢ U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke rechtspersoon die de webpagina gebruikt 
(bezoekt); 

➢ Inhoud: teksten, afbeeldingen, koppelingen, geluids- en/of videofragmenten en/of andere 
objecten 

➢ Schade: (in)directe schade van welke aard dan ook, zoals verloren data en zaken, gederfde 
omzet, winst of ander economisch nadeel. 

 
Hetgeen hieronder opgenomen is van toepassing op de webpagina. U stemt in met deze disclaimer 
indien u deze webpagina gebruikt. 
 
 

2. ONJUIST- & ONVOLLEDIGHEID  
In sporadische gevallen kan het voorkomen dat de inhoud van de webpagina onjuist of onvolledig 
is ondanks de zorg en aandacht die uitgever besteed om de webpagina up-to-date te houden. Voor 
dergelijke onvolkomenheden is uitgever niet aansprakelijk. 
 
 

3. VERSCHAFFING INHOUD WEBPAGINA  
De inhoud van deze webpagina wordt verschaft volgens de staat waarin die zich bevindt. Garantie 
of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel wordt niet 
gegeven. De inhoud is voor particulier gebruik. 
 
 

4. SCHADE  
Schade die voortvloeit of dreigt voort te vloeien die verband houdt met het gebruik van de 
webpagina of het niet kunnen gebruiken van de webpagina, valt niet onder de aansprakelijkheid 
van uitgever. 
 
 

5. VERANDERING WEBPAGINA  
Het is de uitgever toegestaan om op ieder gewenst moment veranderingen in de webpagina aan te 
brengen zonder dat daar berichtgeving voor nodig is. Dit is ook van toepassing op het beëindigen 
van de webpagina. Gevolgen van veranderingen dan wel beëindigen zijn niet voor 
aansprakelijkheid van uitgever. 
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6. KOPPELING VAN DERDEN  
Behoudens deze disclaimer, is uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina 
gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 
 

7. INBREUK INTELLECTUEEL EIGENDOM  
Inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of 
communicatie in de breedste zin van het woord kunnen ontstaan bij het ongeautoriseerd of 
oneigenlijk gebruik van de (inhoud van de) webpagina. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen 
wat u vanuit de webpagina verzendt. 
 

8. ONTZEGGING VAN TOESTEMMING 
Ontzegging van de toestemming gebruik te maken van de webpagina is mogelijk indien uitgever 
hier dwingende redenen toe heeft. Het is de uitgever toegestaan om de toegang tot de webpagina 
door gebruikers te monitoren. 
 
 

9. INBREUK WETTELIJKE REGELEN & RECHTEN  
Uitgever en andere betrokkenen (als werknemers van uitgevers, vertegenwoordigers, 
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer) zullen door u worden 
gevrijwaard van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. Hieronder 
ook de kosten voor onder andere rechtsbijstand of accountants, die door derden zijn ingesteld ten 
gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke 
regeling dan ook of de rechten van derden. 
 
 

10. CONTACT 
Als u de indruk heeft dat er sprake of aanwijzing is van onrechtmatigheid van uw gegevens omtrent  
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BIM Creators verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met BIM Creators op via 
info@bimcreators.nl. 
 
www.bimcreators.nl is een website van BIM Creators BV. 
 
BIM Creators is als volgt te bereiken: 
 
Postadres: Wiltonstraat 42-46, 3905 KW Veenendaal 
Vestigingsadres: Wiltonstraat 42-46, 3905 KW Veenendaal 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67037011 
Telefoon: 0343-452723 
E-mailadres: info@bimcreators.nl 
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