
 

  

Disclaimer 

 

Website LTC Naaldwijk 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. LTC Naaldwijk onderhoud 

zorgvuldig de website en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Echter, de juistheid, de 

volledigheid en de actualiteit van de informatie kan niet door LTC Naaldwijk gegarandeerd worden. 

Iedere aansprakelijkheid hieromtrent wordt uitdrukkelijk afgewezen. 

 

Gebruik van links en Informatie van derden 

Het gebruik van links en informatie van derden is voor eigen risico. LTC Naaldwijk kan niet de juistheid, 

actualiteit of volledigheid garanderen. LTC Naaldwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de inhoud en de websites waar de links naar verwijzen. 

 

Foto’s 

Op al het fotomateriaal dat op deze site staat berust copyright. Het overnemen van foto’s zonder 

schriftelijke toestemming in wat voor vorm dan ook,  is niet toegestaan. Foto’s mogen ook niet 

aangepast worden. Neem hiervoor contact op met de PR & communicatie commissie. 

 

Vooraf wordt altijd toestemming gevraagd aan personen die in beeld staan. Bij een evenement staat dit 

nadrukkelijk in het reglement. Voorts staat dit in onze privacy policy. Indien een persoon achteraf van 

mening is dat hij/zij ten onrechte op de foto staat, dan kan contact worden opgenomen met de PR & 

communicatie commissie.  

 

Wijzigingen 

Zonder aankondiging behoudt LTC Naaldwijk zich het recht voor de op of via deze website aangeboden 

informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.  

 

Toepasselijk recht 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van 

of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

Nederland. 

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.ltcnaaldwijk.nl. Voorts 

verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer indien u onze website bezoekt 

en/of informatie op onze website gebruikt. 

 

http://www.ltcnaaldwijk.nl/

