Disclaimer
Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die Chi Connect besteedt aan de samenstelling van deze website
en het actueel houden van informatie, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist
is. Chi Connect is uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie die met
deze website is verkregen of de niet beschikbaarheid van de website. Chi Connect is ook niet
aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via
een link op deze website of anderszins. Eventuele wijzigingen kunnen altijd en direct zonder
kennisgeving vooraf door Chi Connect worden aangebracht.

Informatie op de website is geen concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten, maar
vrijblijvend. Overeenkomsten komen alleen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een
aanbod. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de eventuele
gevolgen hiervan is Chi Connect niet aansprakelijk te stellen.
Auteursrechten
Chi Connect behoudt zich alle rechten (zoals de auteursrechten, merkrechten en octrooien)
met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (zoals teksten, grafisch materiaal
en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk
gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder toestemming van Chi
Connect over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar
te maken.
Copyright
Met een Creative Commons licentie behoudt Chi Connect alle auteursrechten, maar geeft anderen
onder bepaalde voorwaarden wel toestemming om haar werk te verspreiden en met anderen te
delen. Zonder Creative Commons licentie zou iedereen expliciet toestemming aan elke auteur
moeten vragen voor elk gebruik van zijn/haar werk. Chi Connect heeft licentie CC BY-NC-ND 4.0
Je bent bij deze licentie vrij om het werk te delen, kopiëren en verspreiden via elk medium of
bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

•
•
•

Naamsvermelding: Je moet Chi Connect vermelden, een link naar de licentie
(desbetreffende webpagina) plaatsen en aangeven of het werk veranderd is.
Niet commercieel: Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Geen afgeleide werken: Je mag het werk niet verspreiden als je dit hebt veranderd of hierop
hebt voortgebouwd.
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