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VRIJWARING (DISCLAIMER) 

 
AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaard u 

dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die 

daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of 

die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn 

en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. 

Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient 

u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent 

met enige additionele specifieke voorwaarden die van 

toepassing zijn op specifieke inhoud dan dient u het deel van 

de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en 

dient u die inhoud niet te gebruiken. Deze gebruiksvoor-

waarden kunnen door STRAK PLAN te allen tijde gewijzigd 

worden. Dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen 

van kracht zijn vanaf het moment dat ze op onze website 

vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiks-

voorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op 

de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik 

van deze website van toepassing zijn. Bovendien kunnen 

specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke 

producten, diensten of informatie opgenomen op of beschik-

baar via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden 

kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet 

verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiks-

voorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden 

zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. STRAK PLAN 

behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere 

mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de 

wijze van presentatie daarvan aan te passen. 

 

 

FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE 

 

STRAK PLAN stelt alles in het werk om deze website goed te 

laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. 

Hierbij spelen veel factoren voor STRAK PLAN een 

belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe 

partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat 

de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren 

functioneert. STRAK PLAN vraagt uw begrip hiervoor en wil 

u erop wijzen dat STRAK PLAN geen aansprakelijk aanvaardt 

voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk 

niet functioneren van de website. Evenmin is STRAK PLAN 

niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen of gevolg-

schade van (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van 

deze website of enige informatie op de website. 

 

 

 

STRAK PLAN is ook niet aansprakelijk voor schade die het 

gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan 

het verspreiden van informatie via het internet, zoals 

storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in 

het verstrekken van informatie of diensten door STRAK 

PLAN of door u aan STRAK PLAN middels een website van 

STRAK PLAN anderszins langs elektronische weg. Met deze 

uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de 

aansprakelijkheid van STRAK PLAN te beperken in strijd met 

de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch 

haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden 

die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden 

uitgesloten. STRAK PLAN behoudt zich voorts het recht 

voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen 

van de website te beëindigen of de toegang daartoe te 

beperken. STRAK PLAN geeft geen garantie dat de website 

toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschik-

king stellen werken. 

 

 

INFORMATIE EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE 

 

Alhoewel STRAK PLAN alle zorg in acht neemt en de groots 

mogelijke zorgvuldigheid betracht die redelijkerwijs van 

haar gevergd kan worden, kan STRAK PLAN niet instaan en 

geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of 

nauwkeurigheid van (de in deze uitgave van) de website 

www.strakplan.net voorkomende gegevens, informatie of (te 

interpreteren) aanbevelingen, noch met betrekking tot de 

geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige 

toepassing. Er dient ook niet zondermeer uitgegaan worden 

van betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid van 

informatie en gegevens. Fouten en verzuimen zijn hierbij 

ook niet zondermeer uit te sluiten. Er kan geen beroep 

worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze  

uitgave voorkomende gegevens, informatie of (te inter-

preteren) aanbevelingen. STRAK PLAN is dan ook niet 

aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van 

welke aard dan ook, verliezen of andere gevolgen die zouden 

kunnen voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt 

met het gebruik en toepassing van de in deze uitgave (van 

www.strakplan.net) voorkomende gegevens, informatie of 

(te interpreteren) aanbevelingen ten aanzien van beslis-

singen, interpretaties, keuzes en/of overige doeleinden etc. 

STRAK PLAN kan er niet voor instaan dat de informatie op 

deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie 

door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en 
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diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich 

feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of 

waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid 

voor een bepaald doel of anderszins. STRAK PLAN streeft 

ernaar dat alle informatie op de website www.strakplan.net 

juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van 

menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen 

echter voorkomen, waardoor van STRAK PLAN de juistheid 

en volledigheid van de getoonde gegevens als niet onverkort 

kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens 

verplichtingen met financiële consequenties willen aangaan, 

raden we u aan om altijd even contact op te nemen met  

STRAK PLAN via e-mail (info@strakplan.net) of telefoon om 

de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te 

verifiëren. De informatie op deze website is van algemene 

informatieve aard en kan niet worden gezien als een 

persoonlijk advies. Indien u uitsluitend op basis van de 

informatie van deze website de beslissing neemt om 

(financiële) verplichtingen aan te gaan, bent u zelf volledig 

verantwoordelijk. Om te voorkomen dat er ten aanzien van 

deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen 

we u er uitdrukkelijk op wijzen dat STRAK PLAN niet 

aansprakelijk is voor enige vorm van (in)directe schade of 

gevolgschade voortvloeiende uit of verband houdende met 

het gebruik en toepassing van deze website of de 

onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, 

zelfs indien STRAK PLAN in kennis is gesteld van de 

mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. De 

informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of 

aangepast. STRAK PLAN behoudt zich het recht voor om 

eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder 

enige kennisgeving door te voeren. 

 

 

HYPERLINKS (LINKS NAAR ANDERE WEBSITES) 

 

Op deze site www.strakplan.net treft u een aantal hyperlinks 

aan naar (accounts/kanalen van STRAK PLAN op) andere 

websites. STRAK PLAN kan niet garanderen dat dergelijke 

hyperlinks op de site www.strakplan.net altijd goed 

functioneren en erkent geen aansprakelijkheid als deze links 

niet goed werken of naar een ander doel leiden dan was 

beoogd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig 

voor eigen risico. STRAK PLAN verifieert op geen enkele 

wijze de algemene inhoud of beheersomgeving van deze 

websites, enkel specifiek haar eigen accounts/kanalen op 

deze websites. STRAK PLAN heeft dergelijke links naar 

accounts/kanalen van STRAK PLAN enkel ter eigen 

aanbeveling/promotie, informatie en voor het gemak van de 

gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van 

een link naar enige website mag niet zodanig worden 

uitgelegd dat STRAK PLAN, buitengesloten haar eigen 

account/kanaal, de algemene inhoud en de beheersomgeving 

van die website zou onderschrijven of via deze sites andere 

algemene aangeboden producten of diensten aanbeveelt. 

STRAK PLAN geeft dan ook geen garantie voor de 

toegankelijkheid en de inhoud van (haar accounts/kanalen 

op) de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze 

aansprakelijkheid voor het functioneren van (haar 

account/kanalen) of voor de algemene informatie op deze 

websites. Eventuele verwijzingen in deze website kunnen 

voeren naar informatiebronnen die door derden worden 

aangeboden en bijgehouden, en waarover STRAK PLAN geen 

controle heeft. STRAK PLAN draagt en aanvaardt dus ook 

geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 

de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers 

leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere 

websites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken 

volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan 

verbonden zijn. STRAK PLAN is ook niet aansprakelijk voor 

de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites 

omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het 

privacybeleid, de vrijwaring (disclaimer), de copyright en 

Algemene Voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u 

bezoekt. 

 

 

VEILIGHEID/DOWLOADEN BESTANDEN 

 

Met het downloaden van bestanden van deze site loopt u het 

risico om virussen, spyware en andere schadelijke zaken te 

importeren die de goede werking van uw computer en 

programmatuur beïnvloeden. Hoewel STRAK PLAN zo 

zorgvuldig mogelijk te werk gaat, kan STRAK PLAN niet 

garanderen dat de aangeboden bestanden op de website 

www.strakplan.net onschadelijk voor uw computer zijn. 

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM/COPYRIGHT 

 

Alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en 

media op de website www.strakplan.net waarin substantieel 

is geïnvesteerd, zijn derhalve beschermd onder de 

Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke 

wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets 

daarvan worden: 

a. verveelvoudigd, waaronder wordt begrepen het 

reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of 

microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of 

andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het 
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auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onder-

neming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, 

studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor 

het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of 

tijdschrift (al of niet in digitale vorm of via internet). Hierbij 

wordt ‘framing’ mede inbegrepen; 

b. (tegen vergoeding) ter beschikking gesteld aan derden; 

c. gedistribueerd of openbaar gemaakt worden of op welke 

wijze dan ook door middel van door te sturen, te verspreiden 

in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke 

doelstelling of context schade wordt aangedaan; 

d. gebruikt of anderszins gebruikt of toegepast worden op 

een eigen website; 

e. opgeslagen in een gegevensbestand, behalve voor zover 

zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de 

website; 

zonder voorafgaande schriftelijke/mondeling toestemming 

van STRAK PLAN, tenzij op de website uitdrukkelijk anders 

is vermeld (zie websitepagina “Algemeen / Downloaden”). 

Voorgaande geldt niet voor de “quick-view” mini-foto’s met 

bronverwijzing/hyperlinks op de website www.strakplan.net. 

Deze foto’s zijn een sterk verkleinde beeldimpressie 

waarmee beoogd is om nadrukkelijk en uitsluitend te 

verwijzen naar de oorspronkelijke bron in oorspronkelijke 

grootte. STRAK PLAN heeft dan ook geen enkel (commer-

cieel) belang in of bij deze mini-foto’s, echter alleen maar 

om de link naar deze bronnen te verduidelijken voor 

gebruikers. Het gebruik en kopiëren van informatie van 

specifiek door STRAK PLAN ontwikkelde (te downloaden) 

informatie/documenten, met commercieel beoogd belang 

voor STRAK PLAN, voor eigen gebruik met (commerciële) 

doeleinden en toepassingen is ook niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf schriftelijke/mondelinge toestemming is 

gegeven, dat hierover nadere afspraken zijn gemaakt of dat 

deze voorvloeien uit de (intentie tot van een) invulling van 

een contract/overeenkomst met STRAK PLAN en derhalve 

behorende (redelijkerwijs) te zijn inbegrepen. Alle (intel-

lectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website 

www.strakplan.net van STRAK PLAN, waaronder in ieder 

geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend 

bij STRAK PLAN (of haar licentiegevers). STRAK PLAN 

behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-

)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze 

website (de daarin opgenomen gegevens, te downloaden 

documenten, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere 

informatie) berustend uitsluitend bij STRAK PLAN (of haar 

licentiegevers). STRAK PLAN heeft het recht, doch niet de 

plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel 

om informatie van deze website te verwijderen indien er, 

naar het uitsluitend oordeel van STRAK PLAN, sprake is 

van (mogelijke) inbreuk op rechten van STRAK PLAN of 

haar derden. STRAK PLAN heeft tevens het recht om 

materiaal van de website in te korten en/of aan te passen. Dit 

geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal. 

 

WIJZIGINGEN VAN DE VRIJWARING 

 

Deze vrijwaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen 

worden bekendgemaakt en verwerkt in dit document. STRAK 

PLAN houdt zich het recht voor haar vrijwaringbeleid aan te 

passen. STRAK PLAN adviseert u dan ook regelmatig op 

deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd 

 

 

E-MAIL VERKEER 

 

STRAK PLAN garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails 

of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en 

verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen 

van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Mocht u per abuis van STRAK PLAN een of meerdere 

ongewenste e-mails van het account …@strakplan.net 

hebben ontvangen, willen wij u onze welgemeende excuses 

aanbieden. Om dit in de toekomst te voorkomen vragen wij 

u vriendelijk dit kenbaar te maken bij STRAK PLAN via 

info@strakplan.net of door middel van het beantwoorden 

van de ontvangen mail met het bijbehorende STRAK PLAN - 

account. STRAK PLAN aanvaardt en erkend geen aansprake-

lijkheid voor welke schade of gevolgschade dan ook als 

gevolg van communicatie per e-mail. 

 

 

VRAGEN 

 

STRAK PLAN wenst u veel plezier bij het bezoeken van haar 

website. Deze vrijwaring (disclaimer) is onder voorbehoud 

van alle rechten en weren. Als u vragen heeft over deze 

vrijwaring, kunt u een e-mail sturen naar STRAK PLAN via 

info@strakplan.net.  


