
Disclaimer 
 
Voorwaarden 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Inrato International website. De 
inhoud van de website is bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze gegeven adviezen vervangen.  
 
Toegang 
Toegang tot de Inrato International website betekent dat de gebruiker instemt met de voorwaarden. Gebruik 
van de Inrato International website is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. Inrato International houdt 
zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of 
deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen. Gebruikers van deze site 
dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment 
geldende voorwaarden en bepalingen.  
 
Informatie op de Inrato International website 
Inrato International doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen op de 
website, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte 
informatie. 
 
Links 
De Inrato International website bevat verwijzingen (links) naar andere websites maar niet alle verwijzingen 
worden continue gecontroleerd. Inrato International wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud 
of het functioneren van dergelijke websites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane 
schade uit. Het gebruik van een verwijzing is voor risico van de gebruiker. 
 
Gebruik 

Het is niet toegestaan om de Inrato International website te gebruiken op een manier dat (a) het gebruik van 
andere bezoekers gestoord of verstoord wordt, (b) het functioneren van deze website in gevaar brengt en/of 
kan brengen (c) de geboden informatie of onderliggende software wordt aangetast of kan aantasten. 
 
 
Copyright 
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van de Inrato 
International website behoren toe aan Inrato International. Alle voorkomende merken en andere rechten van 
intellectuele eigendom zijn eigendom van Inrato International en worden beschermd door auteursrecht, 
merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.  
 
Een verzoek tot het gebruik van de op de website aanwezige teksten, beelden, geluiden en documenten kan 
schriftelijk ingediend worden. Na toestemming zal Inrato International informatie, beelden en documentatie 
kosteloos ter beschikking stellen. Hierbij geldt de verplichting tot bronvermelding overeenkomstig maand/jaar, 
Inrato International, website www.inrato.com.  
  
Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te 
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Niets van de Inrato International website 
mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen. 
 
Aansprakelijkheid 
Inrato International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de 
informatie, noch voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. 
Gebruik van de Inrato International website is geheel voor eigen risico. 
 
Rechtskeuze 
Onze disclaimer, privacy policy en uw toegang en gebruik van de Inrato International website wordt beheerst 
door Nederlands recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 

http://www.inrato.com/

