
Disclaimer 
 

Deze website is met uiterste zorg samen gesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan 

niet worden ingestaan, onjuistheden kunnen voorkomen. De verstrekte informatie is uitsluitend 

indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte 

informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Blue People IT aanvaardt geen aansprakelijkheid  

voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite 

Blue People IT streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet 

voor instaan dat de via de links aangeboden informatie na verloop van tijd of op het moment dat 

deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Blue People IT 

geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van het 

raadplegen van de links.  

Berichten die u aan Blue People IT stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door 

het invullen van een formulier op deze website worden beveiligd verzonden maar kunnen 

desondanks worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Derhalve adviseert Blue 

People IT u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. 

Indien u ervoor kiest om toch berichten aan Blue People IT op deze manier te versturen, komt dit 

voor uw eigen rekening en risico. 

Blue People IT garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische 

berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Blue People IT aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Blue People IT, respectievelijk de oorspronkelijke rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder 

auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met 

betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties 

alsmede op de vormgeving van de website. 

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder 

‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden 

gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue People IT. 

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Blue People IT vereist. Blue People IT zal deze toestemming in alle 

redelijkheid niet onthouden, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het 

oordeel van Blue People IT slecht verdraagt met de naam en reputatie van Blue People IT, haar 

diensten en producten of de inhoud van haar website. 

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Blue People IT en haar licentiegevers. Het is niet 

toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te 

gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue People IT of de desbetreffende 

licentiegever. 

 


