
Disclaimer 

Uitgeverij BKK Beroepskeuzekrant (hierna te noemen BKK) besteedt een constante zorg aan 

de website en correcte informatievoorziening, ondanks dat kan de BKK niet instaan voor de 

juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan 

BKK dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Zij is dus niet verantwoordelijk voor deze 

fouten of hiaten in de inhoud van de site & krant en kan hier ook niet aansprakelijk voor 

worden gesteld. 

De BKK is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen 

veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendom, te wijten aan uw toegang tot, 

gebruik van of surfen op de site of door het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, 

beelden, video of audio van de site.  

 

Uitgeverij BKK beroepskeuzekrant heeft geen enkele derde site, die een link heeft met deze 

site, onderzocht. Ze is niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina`s of alle 

andere sites, gelinkt aan deze site. Als u linkt naar deze site, off-site pagina`s of alle andere 

sites, dan is dan op eigen risico en zonder de toestemming van de BKK. Alhoewel de BKK af 

en toe nieuwsberichten e.d. op de site kan controleren of nakijken, is de BKK in geen geval 

verplicht om dat te doen. Deze berichten worden met de grootste zorg geschreven en 

geplaatst. Voor iedere denkbare onvolkomenheid hier is de BKK  niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie.  

 

De handelsmerken, logo`s en service-merken (samen de "handelsmerken") getoond op de site 

zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van de BKK en/of haar partners en 

deelnemingen. Niets dat de site bevat mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een 

licentie of recht om een Handelsmerk getoond op de site, te gebruiken zonder de schriftelijke 

toestemming van de BKK of een vergelijkbare derde partij die de Handelsmerken getoond op 

de site zou kunnen bezitten. Het gebruik van de Handelsmerken getoond op de site, of een van 

de onderwerpen van de site, is strikt verboden, uitgezonderd zoals bepaald in deze disclaimer.  

 

Weet ook dat Uitgeverij BKK Beroepskeuzekrant zijn intellectuele rechten krachtig zal 

afdwingen met de meest volledige toepassing van de wet, met inbegrip van strafrechterlijke 

vervolging.  

 

De BKK verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij 

zelf aanbiedt. De BKK  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het 

functioneren van deze website.  

 

Hoewel de BKK alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij 

niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet 

worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.  

 

De BKK is selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. De Bkk kan dan ook niet 

instaan voor het wel of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.  

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. 

Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, 

verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke goedkeuring van de BKK. 



 


