
 

 

DISCLAIMER WEBSITE (ONLINE PUBLICATIE) INTERIORHOUSE B.V. 

Laatstelijk gewijzigd 3 oktober 2019 

Copyright De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde 

(hyper)links, zijn eigendom van InteriorHouse B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar statutaire zetel in 

Hardenberg, Nederland, en met bezoekadres te Drontermeer 51, 1447JL 

Purmerend, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 

70961808 (hierna: “Interiorhouse”).  

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te 

kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Interiorhouse.  

Informatie  De op deze website getoonde informatie wordt door Interiorhouse met 

constante zorg en aandacht samengesteld en actualiteit wordt nagestreefd. 

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt 

gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. In een dergelijk geval aanvaardt 

Interiorhouse dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.  

Hyperlinks Op onze website staan bepaalde (hyper)links die mogelijk leiden naar 

websites van derde partijen. Naar deze websites wordt doorgelinkt ter 

informatie en deze websites zijn dan ook nadrukkelijk geen eigendom van 

Interiorhouse. Interiorhouse geeft op geen enkele wijze een garantie af ten 

aanzien van de correctheid van deze links of welk ander aspect van de 

informatie op de websites van derden. In een dergelijk geval aanvaardt 

Interiorhouse dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.  

Prijzen Alle prijzen die op deze website worden getoond proberen we zo actueel 

mogelijk te laten zien. Het kan gebeuren dat er prijswijzigingen ontstaan die 

nog niet verwerkt zijn op de website. Interiorhouse behoudt zich dan ook het 

recht voor om de actuele prijzen te hanteren bij het uitbrengen van een offerte 

op aanvraag.  

Privacy Alle gegevens die je invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel 

waarvoor zij aan Interiorhouse zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat 

Interiorhouse zonder toestemming geen persoonlijke gegevens ter 

beschikking zal stellen aan aan derden. Zie voor meer informatie ook de 

Privacy Policy van Interiorhouse.  

Rechtsgeldigheid Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie die 

betrekking heeft op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze 

website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of 

invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan noch kan dit leiden 

tot enige vorm van aansprakelijkheid. 


