Website proclaimer
Nederlands
TTW-Systeem B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te
houden. Hierin zijn we onafhankelijk. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij
uw reactie bijzonder op prijs. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina.
We zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid hiervan.
Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend
voor hetgeen u ze heeft verstrekt.
Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is
anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor
bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen.
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij eventueel doorverwijzen.
Alles wat op deze website staat, is van TTW-Systeem B.V.. U mag deze informatie ook gebruiken. Geef dan wel aan
dat u informatie van ons gebruikt.
Let op: Het beeldmateriaal op onze website mag u niet zomaar gebruiken. Dit zijn de logo’s , foto’s en filmpjes.
Hiervoor moet u ons eerst vragen of dit mag.
English
TTW System B.V. is responsible for the content of this website. We do everything in our power to keep it current and
accurate. We are independent in this. If you nevertheless come across something that is incorrect or outdated, we
would appreciate your response. You can find our contact details on the contact page.
We are not liable for any direct or indirect damage, of any nature whatsoever, arising from or in any way related to the
use of this website or the (in) accessibility of it.
All information you provide to us will be treated confidentially. We only use personal or address data for what you have
provided.
In addition, we automatically collect data about the visit and use of our website. This information is anonymous. We
only use information about visits to our website (for example IP addresses) for visitor statistics and to resolve any
technical problems.
We are not responsible for the content of websites to which we may refer.
Everything on this website is from TTW-System B.V.. You may also use this information. Please indicate that you use
information from us.
Please note: You cannot use the visual material on our website just like that. These are the logos, photos and videos.
For this you must first ask us if this is allowed.
Email disclaimer
Nederlands
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van TTW-Systeem B.V. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor
mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan TTW-Systeem B.V. geen
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden
ontleend.
De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt TTW-Systeem B.V. u
dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst TTW-Systeem B.V. u op de onrechtmatigheid van
het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).
English
All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by TTW-Systeem B.V.. TTW-Systeem B.V. cannot
assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including
attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of TTW-Systeem B.V. .
The information contained in messages (with attachments) from TTW-Systeem B.V. may be confidential or privileged
and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by
TTW-Systeem B.V. to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by TTW-Systeem
B.V. that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is
strictly prohibited and unlawful.

