
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek 
aan en gebruik van deze website, alsmede op de op 
of via deze website aan u ter beschikking gestelde 
informatie, diensten en/of aanbevelingen. 

Disclaimer
De informatie op deze website is van algemene aard 
en is niet bedoeld als advies. Deze informatie is 
met grote zorgvuldigheid samengesteld, doch Van 
Leeuwen & De Waard Advocaten garandeert niet 
dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en 
vrij van schrijffouten is. Van Leeuwen & De Waard 
Advocaten is niet aansprakelijkheid voor enige schade 
tengevolge van het gebruik van deze website of de 
onmogelijkheid om deze te gebruiken. Onder schade 
wordt uitdrukkelijk begrepen schade tengevolge 
van virussen of onjuistheid of onvolledigheid van 
informatie. Van Leeuwen & De Waard Advocaten is 
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud 
en het functioneren van websites waarnaar verwezen 
wordt. 

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten van 
intellectuele eigendom op deze website uitsluitend bij 
Van Leeuwen & De Waard Advocaten. De informatie op 
deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. 
Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan 
om (delen van) deze website te wijzigen, openbaar 
te maken, te vermenigvuldigen of al dan niet tegen 
vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook het 
aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks 
tussen deze website en enige andere Internetpagina is 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Van Leeuwen & De Waard Advocaten niet toegestaan.

Privacystatement
Bescherming van persoonsgegevens van gebruikers 
is voor Van Leeuwen & De Waard Advocaten zeer 
belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen 
gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Er 
worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers 
van de website verzameld. 

Op de website wordt eventueel gebruik gemaakt 
van cookies. Cookies bestaan uit een standaard 
Internettechnologie waarmee Van Leeuwen & De 
Waard Advocaten bepaalde login informatie kan 
opslaan en ontsluiten op het systeem van de gebruiker. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen 
te identificeren, maar slechts systemen. U kunt uw 
systeem zo instellen dat deze geen cookies accepteert. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het 
Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die 
in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, 
waaronder geschillen over het bestaan en de geldigheid 
van deze voorwaarden, zullen worden beslecht door 
de bevoegde rechter te Middelburg. 

Van Leeuwen & De Waard Advocaten, postbus 75, 
4460 AB Goes, info@leeuwenadvo.nl
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