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Disclaimer WILLEMARS WONEN

Willemars Wonen heeft met zorg de website samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee
te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie
is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website
en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan Willemars Wonen dus op geen
enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
Willemars Wonen aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige directe en indirecte
schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de beschikbare informatie of het niet of
niet goed functioneren van de website.
Op deze website treft u een aantal links en/of diensten aan naar andere websites.
Willemars Wonen kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden. Willemars Wonen is
ook niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie
omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt ook een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Willemars Wonen.
Elk e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt
vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Willemars Wonen is niet aansprakelijk voor virussen
in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Willemars Wonen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van
en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen
van de inhoud van dit bericht.
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn
eigendom van Willemars Wonen. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Willemars Wonen is aangesloten bij branchevereniging NVM en hanteert de voorwaarden
zoals opgesteld door de NVM.
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Corette Willemars
Register Makelaar – Taxateur in O.Z. – Vastgoedstyliste

HEILAARPARK 9 | 4814 NJ BREDA
(bezoek op afspraak)
076 888 50 18
06 251 16 893
INFO@WILLEMARSWONEN.NL
WWW.WILLEMARSWONEN.NL
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