BeautyWorks Schoonheidsinstituut
Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door ons instituut met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. "BeautyWorks
Schoonheidsinstituut" verstrekt door middel van deze website louter informatie over
diensten die door ons instituut worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder
voorafgaande mededeling worden aangebracht.
"BeautyWorks Schoonheidsinstituut" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het
eventueel niet goed functioneren van deze website. Ons instituut aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van
"BeautyWorks Schoonheidsinstituut" opgenomen informatie.
E-mail

E-mail van ons instituut is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze is gericht
en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden
gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan
geadresseerde e-mail van ons instituut ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet
gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan.
De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de
hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen. Afzender noch ons instituut of aan haar
gelieerde werkmaatschappijen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit bericht brengt geen
enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor ons instituut of aan haar
gelieerde werkmaatschappijen tot stand.
Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
"BeautyWorks Schoonheidsinstituut " de inhoud van de site over te nemen of op andere
wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.
Het is alleen toegestaan de informatie op deze site te bekijken, bewaren, uit te printen en te
verspreiden voor niet-commerciële privé doeleinden met als enig doel het verstrekken van
informatie van ons instituut. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet
gewijzigd wordt en de disclaimer en copyrightverklaring worden toegevoegd. "BeautyWorks
Schoonheidsinstituut" behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ons
instituut, deze site en de daarop weergegeven informatie.
Op www.beautyworks-teteringen.nl, deze site en de disclaimer is Nederlands recht van
toepassing.
Heeft u vragen en/of opmerkingen mail dan naar beauty.works@outlook.com
BeautyWorks Schoonheidsinstituut
Schijfstraat 4
4847 SM Teteringen
06 – 23 36 33 10

