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Disclaimer More than Events  

Algemeen 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website http://www.morethanevents.nl/. Door 

de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik website  

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.  

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de 

website.  

Het is de websitebezoeker verboden om de website:  

- geautomatiseerd te bezoeken;  

- te hacken en botnetwerken te gebruiken; 

- inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.  

 

Op alle informatie, tekst en foto’s op deze website, zowel de zelfgemaakte foto’s, als de foto’s die aangeleverd 

zijn door derden, geldt copyright. Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te 

vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinden dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de 

eigenaar van deze website. 

 

Externe links 

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de 

bezoekers van deze website. More than Events kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden 

voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten 

die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze 

externe links. 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en 

teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 

Ondanks dat More than Events zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van 

deze website, kan More than Events niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie 

op deze website. More than Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van 

onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.  

 

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. 

Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  

http://www.morethanevents.nl/
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Auteursrechten 

More than Events behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

More than Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 

en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U 

kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

 

Toepasselijk recht en geschillen  

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Nederland. 

 

Wijzigen en verwijderen 

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen. 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.  


