
 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van 

toepassing op de 

website www.uitvaartdivers.nl die wordt beheerd 

door Uitvaart Divers. Door deze website te 

bezoeken en/of op of via deze website 

aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u 

zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 

disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen 

de voorwaarden van specifieke producten en 

diensten en deze disclaimer, prevaleren de 

voorwaarden van deze producten en diensten. 

Uitvaart Divers publiceert informatie, teksten, 

afbeeldingen en andere materialen. 

Uitvaart Divers behoudt zich daarbij het recht voor 

op elk moment de inhoud aan te passen of 

onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u 

mededeling te hoeven doen. 

De informatie op de website is bedoeld als 

vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om 

een overeenkomst te sluiten. Dit vindt alleen plaats 

door middel van ondertekening van een 

overeenkomst of offerte. 

Uitvaart Divers spant zich in om de inhoud van de 

website regelmatig te actualiseren en/of aan te 

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het 

mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Uitvaart Divers wijst iedere aansprakelijkheid ten 

aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit 

van de geboden informatie en het (ongestoord) 

gebruik van deze website uitdrukkelijk van de 

hand. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website 

onder voorbehoud van typ- en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programmeerfouten. Voor de gevolgen van 

dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid 

aanvaard. Voor op de website opgenomen 

hyperlinks naar websites of diensten van derden 

kan  

Uitvaart Divers nimmer aansprakelijkheid 

aanvaarden. 

Wanneer Uitvaart Divers links naar websites 

van derden weergeeft, betekent dit niet dat de 

op of via deze websites aangeboden 

producten of diensten door Uitvaart Divers 

wordt aanbevolen, ongeacht of het 

samenwerkingspartners zijn. Uitvaart Divers 

aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen 

enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, 

het gebruik of de beschikbaarheid van 

websites waarnaar wordt verwezen of die 

verwijzen naar deze website. Het gebruik van 

dergelijke links is voor eigen risico. De 

informatie op dergelijke websites is door 

Uitvaart Divers niet nader beoordeeld op 

juistheid, redelijkheid, actualiteit of 

volledigheid. 

Indien er naar aanleiding van de 

bovenstaande tekst onduidelijkheid is, 

spannen partijen zich in om met behulp van 

mediation tot overeenstemming te komen. 
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