
 

 

 

Beste bezoeker, 

CS Advocaten B.V. (hierna: ‘CS’) wijst u op het volgende. De website van CS en alle 

onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van CS.  

Beperkte aansprakelijkheid 

De informatie op de website is door CS met constante zorg en aandacht samengesteld. 

Hoewel CS met betrekking tot de totstandkoming van de (informatie op) website de 

zorgvuldigheid in acht neemt, kan CS niet instaan voor de juistheid, volledigheid of 

actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten 

ontleend worden. De informatie op de website is nimmer bedoeld als advies in een specifiek 

geval en/of voor een specifieke (rechts)persoon. 

CS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige directe en/of indirecte schade, van welke 

aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.  

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. CS behoudt zich 

het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige 

kennisgeving door te voeren. 

Hoewel CS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CS niet aansprakelijk voor 

informatie en/of berichten die door bezoekers van de website via internet verzonden 

worden. 

(Hyper)links 

Bepaalde (hyper)links op de website leiden naar websites buiten het domein van CS, welke 

geen eigendom zijn van CS. Deze (hyper)links zijn louter ter informatie van de gebruiker van 

de website opgenomen en impliceren geen relatie met, goedkeuring of anderszins 

bekrachtiging vanuit CS. Indien deze (hyper)links geactiveerd worden, verlaat men de 

website van CS. Hoewel CS uiterst selectief is met betrekking tot de websites waar naar 

verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor 

de kwaliteit van de diensten en/of informatie die daarop aangeboden wordt. CS wijst elke 

aansprakelijk voor de inhoud van websites die buiten het domein van CS liggen, af. 

Privacy 

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam ons Cookie & 

Privacybeleid door te lezen.  

Vragen en contact 

Heeft u vragen over bovenstaande informatie of over informatie zoals weergegeven op de 

website van CS, neem dan gerust contact op met CS via mail@csadvocaten.nl, onder 

vermelding van het onderwerp ‘vraag disclaimer website CS’.  
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