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Disclaimer 
 
 
Wanneer geldt de disclaimer? 
De disclaimer geldt als u de website www.bonnier-veraa.nl bezoekt. 
De disclaimer treedt uiterlijk 1 oktober 2018 in werking en daarmee vervallen per direct 
eerder gepubliceerde disclaimers. 
 
Van wie is de website? 
Bonnier en Veraa B.V. 
Velmolenweg 141 
5404 LB  Uden 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17115391 
 
Wat moet u weten als u de website bezoekt? 
 
Geen advies 
Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor 
uw persoonlijke situatie is geschreven. We geven u op de website daarom geen persoonlijk 
advies om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis 
van de informatie op de website een beslissing neemt. Als u wel persoonlijk advies wilt, dan 
helpen wij u graag. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Dat kan 
telefonisch of via de website. 
 
Bereikbaarheid website 
We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen 
dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade 
lijdt. 
 
Fouten op de website 
We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch 
gebeuren dat de informatie op de website na verloop van tijd of op het moment dat u deze 
website raadpleegt niet juist, volledig of actueel is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor 
schade lijdt. 
 
Websites van anderen 
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link 
klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van 
anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw 
privacy gelden niet voor websites van anderen. 
 
Nederland 
De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere 
regels gelden. 
 
Wijzigingen 
We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen. 
 
 


