
 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
Disclaimer van Consignium BV  

 

 

1. Algemeen 

Het bezoeken en gebruiken van de op of via deze website aangeboden informatie, betekent 

dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van 

Consignium BV, gevestigd te Leusden, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 56487118. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag 

u onze website niet gebruiken en dient u het gebruik ervan onmiddellijk te beëindigen. In 

geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten of diensten 

besteld via onze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de 

producten en diensten. 

Samengevat, 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze 
disclaimer en de algemene voorwaarden. 

 

2. Gebruik website  

De informatie op deze website wordt door Consignium BV met zorg samengesteld, doch 

voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze website 

getoonde informatie is bedoeld als algemene informatie specifiek gericht op het publiek in 

Nederland. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen 

kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De getoonde informatie 

kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld als vervanging van 

deskundig, persoonlijk advies of diensten. Voordat u beslissingen neemt die invloed hebben 

op de financiën van uw bedrijf, dient u een bevoegde en professionele adviseur te 

raadplegen. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie 

voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Consignium BV wijst iedere 

aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Gebruik van deze website dat het gebruik van 

andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar 



 

 

kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende 

software kan aantasten, is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om de op de 

website opgenomen software, de bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te 

gebruiken.

Samengevat, 

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, toch 
kunnen wij de juistheid niet garanderen. 

 

3. Informatie van derden, producten en diensten 

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet 

het eigendom zijn Consignium BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker 

van deze site. Hoewel Consignium BV uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van 

derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet 

instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele 

producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Consignium BV beoordeelt de 

inhoud van deze informatie niet op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 

Consignium BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid 

met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites, aangezien deze websites worden 

onderhouden door derden waarover wij geen zeggenschap hebben

Samengevat, 

Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie van derden. 

 

4. Intellectuele Eigendom 

Consignium BV of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, 

domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot 

alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, 

eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op 

geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van 

deze site mag slechts gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker 

van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te 

distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder 

de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Consignium BV.  

 “Consignium BV” en het logo van Consignium BV, dat op deze website voorkomt, zijn 

(geregistreerde) handelsmerken van Consignium BV. Tenzij uitdrukkelijk anders 



 

 

overeengekomen, onthoudt u zich van het gebruik van de naam “Consignium BV” en het logo 

van Consignium BV. Het is niet toegestaan voorgenoemde namen en logo’s te gebruiken in 

persberichten, advertenties of andere reclame- of marketingmaterialen, ongeacht of dit 

schriftelijk, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming is verleend door Consignium BV. Verzoeken tot het verkrijgen van dergelijke 

toestemming kunt u aanvragen met behulp van onderstaande contactgegevens.  

Verwijzingen op deze website naar handelsmerken van andere partijen zijn enkel bedoeld ter 

identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan 

deze website en de daarbij horende inhoud. Deze disclaimer verleent u geen rechten tot het 

gebruik van de handelsmerken van andere partijen. 

Samengevat, 

De inhoud van deze website mag niet zomaar verspreid worden. 

 

5. Privacy  

Door gebruik te maken van deze website accepteert u dat wij uw persoonsgegevens en 

andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen uit onze 

online raad te plegen Privacyverklaring. Hierbij verklaart u zich akkoord met het bepaalde in 

onze Privacyverklaring, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen. 

 

Samengevat, 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze 
Privacyverklaring. 

 

6. Online communicatie   

Berichten die per e-mail of via deze website worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien 

u ervoor kiest berichten per e-mail aan Consignium BV te zenden, aanvaardt u het risico dat 

derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.   
 

Samengevat, 

Wees bewust van e-mail fraude! 

 



 

 

7. Geen aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van 

deze website wordt door Consignium BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt 

geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website 

en het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Consignium 

BV of aan u wordt toegezonden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kunnen wij 

niet garanderen dat deze website veilig en vrij van fouten of virussen is. Hoewel Consignium 

BV zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig 

mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, 

volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of 

waartoe via deze site toegang wordt geboden. Consignium BV aanvaardt in dat verband 

geen enkele aansprakelijkheid. Alle prijzen genoemd op de website zijn onder voorbehoud 

van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen 

aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt op geen enkele wijze een 

overeenkomst tot stand.  

  

Samengevat, 

Wij doen ons uiterste best om binnen de genoemde 
leveringstermijnen te leveren. 

 

8. Toepasselijk recht 

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Als u 

gebruikt maakt van deze website dient u zich telkens te houden aan alle geldende 

wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.   

 

Samengevat, 

Geschillen proberen we onderling op te lossen en anders gaan we 
naar de Nederlandse rechter. 

 

 

 



 

 

8. Wijzigingen   

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden 

gewijzigd of verwijderd. De herziene versie wordt vervolgens onder de link ‘Disclaimer’ op de 

website geplaatst. Deze herziene versie treedt direct na plaatsing in werking. Het is uw 

eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele herziene versies. 

Consignium BV verstrekt door middel van deze website informatie over haar producten en 

diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
Samengevat, 

Houd deze website goed in de gaten want wij kunnen informatie 
wijzigen.  

 

9. Klantenservice 

Consignium BV stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar 

maakt. Want zo kan Consignium BV proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien 

biedt het Consignium BV de kans om de service aan u en aan andere klanten te verbeteren. 

Zie hiervoor de gegevens bij contact.   

Samengevat, 

Wij staan open voor vragen of op-/aanmerkingen. 

 

10. Contact   

Consignium BV 

Larikslaan 14 

3833 AM Leusden  035 879 5648 

info@consignium.nl 

 

Samengevat, 

Wij zijn er voor u. 

 


