
Disclaimer 

 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website 

www.dagjeuitbreda.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

 
Dagje uit Breda 

De onderneming die onder de naam Dagje uit Nederland wordt gedreven, is gevestigd 

te Breda, kantoorhoudende aan: Keizerstraat 26, 4811HL Breda, onder het KVK 

Nummer 75616939. 

 

Inhoud: 

De informatie die door Dagje uit Nederland wordt verstrekt op deze website is ontleend 

aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid 

ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend 

indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Dagje uit 

Nederland  spant zich ervoor in de inhoud van de website te actualiseren en/of aan te 

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of 

onjuist is. 

 
Informatie van derden, producten of diensten: 

Dagje uit Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites 

waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van 

dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de 

Dagje uit Nederland  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of 

volledigheid. 

 
Schade: 

Dagje uit Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden 

toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de 

website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Daarnaast is 

Dagje uit Nederland ook niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het 

gebruik van de diensten, welke derden hebben geplaatst op de website van Dagje uit 

Nederland. 

 
Wijzigingen: 

Dagje uit Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden 

informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder 

hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of 

de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze 

disclaimer, is gewijzigd. 

 
Toepasselijk recht: 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit 

hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Nederland. 

http://www.dagjeuitbreda.nl./

