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DISCLAIMER 
 
 
 
Verantwoordelijk voor de inhoud: 
 
 
Dierenpension “am Reichswald“ 
Eigenaar: Katharina Veen 
Grafwegenerstrasse 6 
D-47559 Kranenburg 
 
(t): +31(0)24 3971006 
(e): info@dierenpensionamreichswald.nl 
(i): www.dierenpensionamreichswald.nl 
 
Belasting ID: 116/5094/2320 Finanzamt Kleve 
 
 
Aansprakelijkheid: 
Ondanks zorgvuldige controle, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links, 
die geplaatst zijn op onze website. Voor de inhoud van deze gelinkte pagina’s zijn uitsluitend 
hun exploitanten verantwoordelijk. 
 
 
 
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: 
 
ARTIKEL 1-INHOUD VAN DE WEBSITE: 
 
Dierenpension “am Reichswald“ is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, 
actualiteit of kwaliteit van de informatie op deze website. Voor zover dierenpension “am 
Reichswald“ geen opzettelijke of grove nalatigheid te verwijten valt, is aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard dan ook, die door het gebruik of niet-gebruik van de informatie en/of 
door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie van de website van dierenpension 
"am Reichswald" per definitie uitgesloten. Alle aanbiedingen van deze website zijn 
vrijblijvend en daarmee niet bindend. Dierenpension “am Reichswald“ behoudt zich het recht 
voor zonder voorafgaande kennisgeving deze site (of onderdelen hiervan) te wijzigen, aan te 
vullen/passen en/of geheel of gedeeltelijk te verwijderen. 
 
ARTIKEL 2-LINKS EN VERWIJZINGEN: 
 
Voor (in)directe links en/of verwijzingen op de site van dierenpension “am Reichswald“ is 
dierenpension “am Reichswald” op geen enkele manier verantwoordelijk. Ten tijde van het 
plaatsen van deze links en/of verwijzingen waren deze gelinkte sites vrij van illegale content. 
Dierenpension “am Reichswald“ heeft op geen enkele manier invloed op de huidige en 
toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites en distantieert zich daarom van de 
(gewijzigde) inhoud van alle op de website van dierenpension “am Reichswald” gelinkte sites. 
Voor niet-legale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik 
of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de exploitant van de gelinkte site 
verantwoordelijk en niet degene die deze link op haar website heeft geplaatst en daarmee 
verwijst naar de desbetreffende site. 
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ARTIKEL 3-AUTEURSRECHT: 
 
Alle afbeeldingen, videos, grafieken, bandopnames en teksten op de website van 
dierenpension “am Reichswald” zijn auteursrechtelijk beschermd. Het copyright voor dit 
materiaal op de website van dierenpension “am Reichswald“ blijft ten alle tijde uitdrukkelijk  
uitsluitend bij dierenpension „am Reichswald“. Het gebruik en/of reproductie van dit 
materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dierenpension „am 
Reichswald“ of (indien het auteursrecht bij een andere partij ligt) andere auteursrechtelijke 
partij niet toegestaan. 
 
ARTIKEL 4-PRIVACYBELEID: 
 
Alle op deze website in te vullen gegevens, zoals (maar uitdrukkelijk niet uitsluitend) email, 
namen en/of contactgegevens, zowel privé als zakelijk, gebeuren door de gebruiker op 
vrijwillige basis. 
 
ARTIKEL 5-RECHTSGELDIGHEID UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID: 
 
Deze disclaimer maakt onlosmakelijk deel uit van de gehele website van dierenpension „am 
Reichswald“. Indien gedeeltes of formuleringen van deze disclaimer niet of niet meer volledig 
aan de huidige juridische situatie voldoen, blijven de overige bepalingen in deze disclaimer 
onverlet. 
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