
Gebruiksvoorwaarden  www.taxatie-totaal.nl     (versie januari 2011)   

 

Voor zowel de toegang tot alsmede het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl gelden de 

volgende Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.  

 

Artikel 1. Disclaimer   

1.1 Aan de totstandkoming van deze website hebben wij (Taxatie-totaal.nl), de uitgever, diens 

werknemers en vertegenwoordigers, de deelnemende makelaars, partners en overige 

medewerkenden, de uiterste zorg besteed.   

1.2 Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, 

voorvloeiende uit of verbandhoudende met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig 

of onjuist is.   

1.3 Op deze websites staan advertenties van andere partijen vermeld alsook links naar andere 

websites. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze advertenties en websites 

waarnaar wordt doorgelinkt. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die 

geleden is als gevolg van het gebruik van de inhoud van de advertenties en de websites waarnaar 

wordt doorgelinkt.   

1.4 Wij actualiseren de website regelmatig en mogen deze op ieder door ons gewenst moment 

wijzigen of beëindigen, zonder voorafgaande mededeling aan de bezoekers van de site. Wij sluiten 

aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van wijziging of beëindiging van de website uit.   

1.5 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij 

aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het 

disfunctioneren van de website.   

1.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen 

voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website, alsook het 

niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.   

1.7 Mocht ondanks het in dit artikel bepaalde, onze aansprakelijkheid komen vast te staan, dan blijft 

deze aansprakelijkheid beperkt tot 150 euro.  

1.8 U vrijwaart ons voor schade (de kosten voor juridische bijstand daarin begrepen) als gevolg van 

claims die door derden zijn of worden ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van 

de website of uw inbreuk op rechten van derden en/of wettelijke regelingen.   

 

 

 

http://www.taxatie-totaal.nl/


Artikel 2. Intellectuele eigendom 

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de op de website geplaatste content, berusten bij 

ons of bij derden die toestemming hebben gegeven voor plaatsing van de content op de website. 

Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, audio visuele opnamen, 

grafische elementen en software. Gebruiksvoorwaarden www.taxatie-totaal.nl                               
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2.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxatie-totaal.nl, 

de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 

'reverse engineeren', te deeplinken, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, te exploiteren 

of aan een derde beschikbaar te stellen. Om voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden 

verzocht via info@taxatie-totaal.nl.  

 

Artikel 3. Persoonsgegevens  

3.1 Bij gebruik van de website kan naar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd. Het is aan u om 

de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.  

3.2 De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door Taxatie-

totaal.nl benoemde makelaars, taxateurs of partners doorgegeven. Dit gebeurt ondermeer, doch niet 

uitsluitend, om de taxatieopdracht te kunnen laten uitvoeren. Daarnaast zou de informatie kunnen 

worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom 

Taxatie-totaal.nl of zijn partners.   

3.3 De door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende 

Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over 

deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.   

 

Artikel 4. Overig  

4.1 Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht en bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde 

Rechter te Zutphen.   

4.2 Door uw bezoek aan en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl erkent u dat deze 

Gebruiksvoorwaarden www.taxatie-totaal.nl onverkort op u van toepassing zijn en erkent u tevens 

de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.  

 

Alle rechten worden voorbehouden 


