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Disclaimer 

 

 

 

Uitsluiting aansprakelijkheid overnemen, gebruik en delen van gegevens 

  

BERGA juridische diensten is niet aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan 

als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op de website(s) en 

webshop(s) van BERGA juridische diensten vermelde gegevens, noch voor de schade 

als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid in de door haar voor cliënt bestemde 

en samengestelde berichtgeving (schriftelijk, per e-mail of telefonisch) aangaande de 

werkwijzen, procedures en inhoud van de opdracht(en) , zoals die in de van 

toepassing zijnde rechtsverhouding tussen cliënt (opdrachtgever) en BERGA juridische 

diensten (opdrachtnemer) geldend is (zie verder de e-mail disclaimer). 

 

De op onze website(s) en webshop(s) weergegeven teksten bevatten juridische feiten, 

worden daarvan voorbeelden genoemd en in sommige gevallen is er sprake van een 

algemeen gegeven advies. Te allen tijden wordt nimmer op individuele casus 

ingegaan. In geen enkel geval mag door een bezoeker van de website(s) of 

webshop(s) zomaar op de inhoud daarvan worden afgegaan. BERGA juridische 

diensten aanvaardt daarom dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het 

overnemen, gebruiken of toepassen van de op onze website(s) en webshop(s) 

vermelde gegevens door bezoekers daarvan. 

 

Elke bezoeker en gebruiker van onze website(s) en webshop(s) blijven derhalve te 

allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op eigen initiatief gebruikmaken van de op 
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de website(s) en webshop(s) van BERGA juridische diensten vermelde gegevens, dus 

ook voor de eventueel daaruit voor hen voortvloeiende schade. 

De website(s) en webshop(s) van en/of berichtgeving uit hoofde van BERGA juridische 

diensten kan links naar andere websites van samenwerkende partners bevatten. 

BERGA juridische diensten heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites 

en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zoals dat staat vermeld op die gelinkte 

websites en/of voor links die op die aan de website(s) van BERGA juridische diensten 

gelinkte websites staan vermeld. 

 

BERGA juridische diensten is voorts niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door 

het gebruik van de website(s) en webshop(s) van BERGA juridische diensten en het 

behoort daarom ook tot de eigen verantwoordelijkheid van elke bezoeker en 

gebruiker, om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins 

te controleren.  

 

Zonder toestemming géén gebruik website en webshop informatie e.d. 

  

De website(s) en webshop(s) bevat(ten) o.a. informatie, gegevens, software, foto’s, 

grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht 

of ander eigendomsrecht van BERGA juridische diensten zijn beschermd. 

Gebruikmaken van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van BERGA juridische diensten is niet toegestaan. Toestemming kan 

schriftelijk aangevraagd worden bij BERGA juridische diensten per adres: 

Westerbolwerk 42, te (9101 MG) Dokkum. 

  

Onder voorwaarden toestemming voor gebruik informatie e.d. website en webshop  

  

Toestemming wordt automatisch verleend om kennis te nemen van de inhoud van 

website(s) en webshop(s) en (de daaruit voortvloeiende en/of verkregen) informatie 

daarop te gebruiken, maar dan uitdrukkelijk voor persoonlijk gebruik, daaronder 

begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, 

mits deze informatie niet gewijzigd wordt én daarbij een verwijzing naar deze 

disclaimer van BERGA juridische diensten is opgenomen. Ten overvloede: toegestaan 

persoonlijk gebruik onder voormelde voorwaarden betekent in dit geval temeer, dat 

het niet is toegestaan deze publiekelijk te maken of te delen. 
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Ieder ander (zakelijk en commercieel gebruik) van de inhoud van de website(s) en 

webshop(s) van BERGA juridische diensten of daaruit voortvloeiende informatie, 

daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is 

zónder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BERGA juridische diensten niet 

toegestaan. Toestemming kan schriftelijk aangevraagd worden bij BERGA juridische 

diensten per adres: Westerbolwerk 42, te (9101 MG) Dokkum. 

 

Reikwijdte en exclusiviteit disclaimer  

 

Deze disclaimer is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website(s) 

en webshop(s) van BERGA juridische diensten.  

 

Voorts geldt dat de in deze disclaimer vervatte bepalingen maken, evenals het privacy 

statement (inzake het privacy beleid zoals vereist door de AVG), integraal onderdeel 

uitmaakt van de via de website(s) en/of via de webshop(s) en/of via de e-mail van 

BERGA juridische diensten met haar haar cliënt(en) tot stand gekomen 

overeenkomst(en) van opdrachten, regeling(en) en/of door cliënt(en) gedane 

webshopbestelling(en) en alle daarop van toepassingen zijnde algemene 

voorwaarden.  

 

Eventueel door bezoeker, gebruiker en cliënt eigen gepresenteerde en/of 

gehanteerde algemene voorwaarden, privacy verklaringen en/of disclaimer die hij van 

toepassing wil verklaren (of acht van toepassing te zijn) op het bezoeken en 

gebruiken van de website(s) en webshop(s) en/of voor het afnemen van diensten van 

BERGA juridische diensten, wijst BERGA juridische diensten bij voorbaat en alhier 

uitdrukkelijk van de hand, nu exclusief de algemene voorwaarden, privacyverklaring, 

regelingen en disclaimer van BERGA juridische diensten van toepassing zijn op elk 

bezoek of gebruik van de website(s), webshop(s) en e-mail en uit de eventueel 

daaruit voortvloeiende ontstane rechtsverhouding tussen BERGA juridische diensten 

(als opdrachtnemer) en cliënt (als opdrachtgever) ingeval een overeenkomst van 

opdracht tot stand is gekomen en in het geval een webshopshopbestelling is 

geplaatst door cliënt. 
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Wijzigingen 

  

BERGA juridische diensten behoudt zich het recht voor om tussentijds (ook tijdens 

uitvoering van opdrachten) wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.  

Bij elke wijziging zal door bezoeker en gebruiker van de website(s) en webshop(s) een 

nieuw exemplaar te vinden zijn op de website van BERGA juridische diensten.          

Bij elke wijziging zal tevens elke cliënt van BERGA juridische diensten persoonlijk in 

kennis worden gesteld en aan hem of haar een nieuw exemplaar worden 

toegezonden.  

 

E-mail disclaimer 

 

De inhoud van elk e-mailbericht van BERGA juridische diensten is alleen bestemd 

voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. 

Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en 

ons daarover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u 

bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht, inclusief de 

daarbij verstuurde bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend.                        

BERGA juridische diensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 

en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-

mailberichten en/of uit daarbij behorende bijlagen. Op al onze werkzaamheden zijn 

de algemene voorwaarden van BERGA juridische diensten van toepassing. In die 

voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. Een kopie van 

de algemene voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. 

 


