Disclaimer voor e-mail verstuurd met de domeinnaam marlincontract.com
This e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for the
addressee only.
If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail or any attachment may be
disclosed, copied or distributed, and that any other action related to this e-mail or attachment is strictly
prohibited, and may be unlawful. If you have received this e-mail by error, please notify the sender
immediately by return e-mail, and delete this message.
Marlin Contract B.V., its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the incorrect or
incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor responsible for any delay in receipt.
Opinions expressed in this e-mail and any attachments are those of the sender and not necessarily
the opinions of Marlin Contract B.V..
Please scan this e-mail and any attachment for viruses. Marlin Contract B.V. does not accept any
responsibility for problems caused by viruses, whether it is Marlin Contract B.V.'s fault or not.
Disclaimer voor marlincontract.com
Marlin Contract B.V. (Kamer van Koophandel: 09167938), hierna te noemen Marlin, verleent u hierbij
toegang tot marlincontract.com ("de Website").
Marlin behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Marlin spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Marlin.
Er worden op onze website nooit prijzen aangegeven. Hiervoor vraagt u een offerte op maat aan.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marlin nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marlin.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Marlin, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

