
Disclaimer 

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene 

informatie doeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die Makelaar in Grond 

besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt 

gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen namelijk 

niet altijd voorkomen worden. Een deel van de informatie wordt bovendien door derden 

ingevoerd. Makelaar in Grond is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en 

actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. U kunt als gebruiker van deze website 

op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Makelaar in Grond aangeboden 

informatie en vermelde prijzen, of de gevolgen van eventueel via de informatie ontstane 

transacties. 

 

Beweringen, meningen, nieuwsberichten op pagina’s van deze website zijn die van de 

auteur(s) en zodoende niet (noodzakelijkerwijs) die van Makelaar in Grond.  

 

Makelaar in Grond kan er niet voor instaan dat gepubliceerde c.q. openbaar gemaakte 

informatie via deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt 

geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin 

deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van 

hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

 

Makelaar in Grond sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct of indirect 

en van welke aard) dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze 

website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Makelaar 

in Grond is ook niet aansprakelijk voor welke schade (direct of indirect en van welke aard) 

dan ook die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website 

verkregen is. Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te 

winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. 

In het bijzonder raadt Makelaar in Grond u bij twijfel over de juistheid van de gegevens of 

constatering van onjuistheden aan contact op te nemen met degene die het perceel grond 

aanbiedt. De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en eventuele 

wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving 

worden aangebracht. 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, 

waaronder alle auteursrechten, databankenrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, 

modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten 

Nederland, berusten uitsluitend bij Makelaar in Grond, haar leveranciers c.q. aanbieders en/of 



haar adverteerders. Het is u als gebruiker van deze website niet toegestaan om (de 

informatie opgenomen op) deze website, de merken en handelsnamen van Makelaar in 

Grond, de gronddatabank van Makelaar in Grond en de daarin opgenomen gegevens te 

gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de 

goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk 

maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van 

Makelaar in Grond en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van 

(delen van) de website.  

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Makelaar in Grond mag (de informatie 

opgenomen op) de website van Makelaar in Grond niet worden openbaar gemaakt, 

verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in 

enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de 

doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van 

Makelaar in Grond is voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaar in Grond vereist, 

met dien verstande dat Makelaar in Grond vooraf toestemming verleent voor links waarbij de 

link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond een 

pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de 

visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze website; (b) geen 

onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Makelaar in Grond; (c) niet de indruk 

wekken dat Makelaar in Grond u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of 

onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Makelaar in 

Grond en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Makelaar in 

Grond.  

 

Makelaar in Grond behoudt zich het recht voor – tenzij anders overeengekomen met de 

auteur – ingezonden materiaal c.q. geplaatste informatie in te korten en aan te passen. Dit 

geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Makelaar in Grond behoudt zich daarnaast het 

recht voor om ingezonden materiaal c.q. geplaatste informatie te verwijderen voor het geval 

dit materiaal inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot 

privacy, publicatie en/of communicatie (waaronder de openbare orde en de goede zeden) in 

de breedste zin van het woord. Makelaar in Grond behoudt zich tot slot het recht voor om u 

de toestemming tot het gebruik van de website te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die 

op de website zijn of worden aangeboden, gebruik te maken. Makelaar in Grond kan in 

aansluiting daarop de toegang tot de website en/of bepaalde diensten van de website 

monitoren. 

 

Als gebruiker van deze website vrijwaart u Makelaar in Grond tegen aanspraken van derden 

ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke 

wettelijke regeling dan ook en/of de rechten van derden. 


