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DISCLAIMER 

Gehoord Worden  

 

TOEPASSELIJKHEID  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al jouw bezoeken aan de website 
van Gehoord Worden en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze 
website worden gedaan of verricht. Door deze website www.gehoorworden.nl  te 
gebruiken stem je in met deze gebruiksvoorwaarden.  

 

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

De informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. De informatie kan 
door Gehoord Worden zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving 
gewijzigd worden. 

Hoewel Gehoord Worden zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 
onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die 
betrouwbaar geacht worden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Je kunt geen rechten ontlenen 
aan de informatie op deze website.  

Gehoord Worden is ook in geen geval aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, 
actualiteit van de geboden informatie en enige schade die het resultaat zou zijn van 
gebruik van de informatie op deze website.  

Gehoord Worden garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal 
functioneren of vrij zal zijn van virussen. Gehoord Worden is in geen geval 
aansprakelijk voor stoornissen in het gebruik van deze website en enige schade die 
het gevolg zou zijn van virussen. 
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EXTERNE LINKS  

Op de website van Gehoord Worden staan links naar websites van derden. Gehoord 
Worden wijst je erop dat het geen controle heeft over deze websites en de veiligheid 
daarvan. Gehoord Worden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het 
gebruik of de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 
Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke 
websites is door Gehoord Worden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, 
actualiteit of volledigheid.  

VRAGEN  

Heb je vragen of klachten over de site www.gehoordworden.nl neem dan contact op 
met Caroline van Daelen, eigenaar Gehoord Worden, caroline@gehoordworden.nl, 
telefoon 06-41387363 
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