
Disclaimer Witteveen Groep BV,  
alsmede van werkmaatschappijen:  

 Witteveen.com, 
 Office Projects bv, 
 Office Designers bv,  
 Printec Office Solutions bv 

hierna te noemen Witteveen 
 

Onze websites (www.witteveengroep.nl,  www.witteveen.com, www.printec.nl, 
www.officeproject.nl, www.officedesigners.nl en www.webshop.witteveen.com ), waaronder 
tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, aankondigingen en aanbiedingen per e-mail, 
heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Witteveen. 
  
 
Aansprakelijkheid  
  
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de 
inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties 
geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.  
Noch Witteveen, noch haar management, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor 
directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het 
gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen 
in) onze website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen 
die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Witteveen kan te allen 
tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in haar website en in deze 
bepalingen en voorwaarden.  
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk 
voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.  
Met betrekking tot de prijzen die op de website en/of webshop vermeldt staan doen wij onze 
uiterste best deze elke seconde 100% actueel te hebben. Wij kunnen echter geen garantie geven 
voor de prijsstelling zodat het voor kan komen dat door een update in de automatisering of een 
prijswijziging bij een leverancier of een andere reden de prijs in de uiteindelijke order kan 
afwijken. Indien zulks zich voordoet heeft u als klant uiteraard het recht de order te weigeren.  
  
 
Copyright  
  
© Copyright 2012 witteveen.com bv is een geregistreerd merk van witteveen.com bv.  
Alle rechten voorbehouden.  
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern 
gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan 
door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een 
enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van witteveen.com is het niet 
toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te 
stellen op een netwerk.  
  
Merken  
  
Alle woord- en beeldmerken op deze sites zijn eigendom van Witteveen tenzij anders 
aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Witteveen is het niet toegestaan gebruik te 
maken van deze merken.  


