
1 DISCLAIMER VAN SMARTCRUSHER BV (VERSIE 27 JULI 2018) 
Met de toegang tot en het gebruik van de websites van SmartCrusher BV stemt u als gebruiker in met 
de volgende voorwaarden: 

1.1 PERIODIEKE WIJZIGINGEN 
De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld. Eventuele wijzigingen 
kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.  

1.2 GARANTIE 
Ondanks uiterste zorg en aandacht die aan de samenstelling van de site wordt besteed en het 
streven de opgenomen informatie zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te laten zijn 
kan niet worden uitgesloten dat de vermelde informatie, producten en diensten (verder te noemen 
'de informatie') naar aard en inhoud op enig moment -ondanks vermelde inspanningen- verouderd, 
incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. 

1.3 GESCHIKTHEID VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE  
Niet kan worden ingestaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de 
informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich 
feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar 
deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

1.4 SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT SITE-GEBRUIK 
SmartCrusher BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke 
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of 
de daarbij verkregen informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te 
kunnen raadplegen.  

1.5 AUTEURSRECHT  
De auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de site behoren 
toe aan SmartCrusher BV. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de auteursrechtelijke 
beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie te wijzigen en/of openbaar te maken 
of op enige wijze te verveelvoudigen zonder toestemming van SmartCrusher BV. Hieronder wordt 
onder meer verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op 
een electronisch (computer-)netwerk. Kopiëren van fotowerk en ander materiaal, inclusief publicatie 
hiervan -ook bij aanbieding door derden- is alleen toegestaan na verkregen toestemming van 
SmartCrusher BV, in welke situatie naamsvermelding verplicht is.   

1.6 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
De AVG is beschreven in de Privacy Policy. 
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