
DISCLAIMER WEBSITE  

Copyright  

De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk 
doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Veerhaven BV. 
Uitzondering hierop zijn de voor downloaden bedoelde foto's en informatie  

Aansprakelijkheid  

De website van thyssenkrupp Veerhaven BV is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in 
deze website staan, dan kan thyssenkrupp Veerhaven BV of haar aandeelhouders, bestuurders of medewerkers hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. 
thyssenkrupp Veerhaven BV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin 
opgenomen links, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook.  

Geen garantie  

thyssenkrupp Veerhaven BV garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, validiteit, tijdigheid, volledigheid of 
beschikbaarheid van alle verkregen of samengestelde informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt 
aangeboden in de feitelijke staat, is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op 
eigen risico. thyssenkrupp Veerhaven BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.  

Verwijzingen naar andere sites  

thyssenkrupp Veerhaven BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt 
wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel 
standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen 
hebben bij de inhoud van die sites, dan kan u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te 
passen of te verwijderen.  

thyssenkrupp Veerhaven BV behoudt zich het recht voor ten alle tijde zonder verdere motivering, deze website te wijzigen en/of 
te verwijderen.  

 


