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Disclaimer website U-center B.V. 

Deze website is van U-center B.V., hierna te noemen U-center. Onderstaande is van 

toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. 

1.1 Rechten 
Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, video’s, 

logo, etc.), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, 

berusten bij U-center. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

marketingafdeling (marketing@u-center.nl) van U-center mag niets van de inhoud van deze 

website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opname of enig andere manier. 

 

U-center behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe 

te voegen aan of te verwijderen van de website. 

 

U-center behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder 

verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is U-center niet aansprakelijk voor 

gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website. 

1.2 Aansprakelijkheid 
U-center spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan 

te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is U-center niet aansprakelijk voor eventuele 

onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van 

de informatie.  

1.3 Links naar websites van derden 
Het feit dat websites van derden via links op de website van U-center kunnen worden 

geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door 

U-center.  

 

U-center is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, 

voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites 

worden aangeboden. 

1.4 Links naar de website van U-center 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de marketingafdeling (marketing@u-

center.nl) van U-center is het derden niet toegestaan hun website te linken aan de website 

van U-center. 
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