
Disclaimer Fleuren Van Veldhuizen Advocaten 

De gegevens op deze website zijn uitsluitend te beschouwen als algemene informatie en zijn 

ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten 

worden ontleend. Alhoewel de informatie  op deze website met de grootst mogelijke zorg is 

samengesteld, verstrekt Fleuren Van Veldhuizen Advocaten geen garanties ten aanzien van de 

juistheid en volledigheid van deze informatie.                                                                       

Evenmin garandeert Fleuren Van Veldhuizen  Advocaten dat het gebruik ervan leidt tot de 

juiste resultaten en/of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. 

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of 

indirect, die op enige wijze kan ontstaan en/of ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik 

van de (informatie op de) website.                                                                                              

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden 

van informatie aan haar via Internet( waaronder sociale media), e-mail of via onze website. 

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze 

toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt. 

Het gebruik van een website en/of emailverkeer is nooit  100% veilig. Door vertrouwelijke en 

/ of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail aan Fleuren Van Veldhuizen Advocaten  

te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt. 

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op 

deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het voorgaande geldt evenzeer 

voor zover deze website verwijst naar websites die door derden worden onderhouden.  

Fleuren Van veldhuizen Advocaten heeft geen zeggenschap over de inhoud hiervan en 

aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid. De aanwezigheid van hyperlinks 

naar websites van derden betekent niet dat Fleuren Van Veldhuizen Advocaten de inhoud 

daarvan faciliteert of onderschrijft. 

De informatie op deze website kan op elk moment door Fleuren Van Veldhuizen Advocaten 

worden gewijzigd, ook al is  Fleuren Van Veldhuizen Advocaten   echter niet verplicht om de 

informatie op de website actueel te houden.  

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij Fleuren Van 

Veldhuizen Advocaten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de 

site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding 

beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten. 

Fleuren Van Veldhuizen Advocaten gebruikt algemene voorwaarden waarin onder andere de 

aansprakelijkheid is beperkt en een kantoorklachtenregeling van toepassing is verklaard.             

De algemene voorwaarden en de kantoorklachtenregeling zijn via www.fleurenvan 

veldhuizenadvocaten.nl online raadpleegbaar en worden op verzoek toegezonden. Slechts de 

algemene voorwaarden van Fleuren Van Veldhuizen Advocaten  zijn van toepassing. 

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt niet aanvaard. 
 


