
 

Disclaimer 
 

Alle informatie op deze website is gepubliceerd voor algemeen gebruik.  

Hoewel Everaert Advocaten uiterste zorg betracht bij het verzamelen en onderhouden van 

de informatie op onze site,  kunnen we de volledigheid, betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen.  

Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website is strikt op 

uw eigen risico en Everaert Advocaten is niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade 

in verband met het gebruik van onze website. 

 

Vanaf onze website kunt u websites van derden bezoeken door het volgen van hyperlinks 

naar deze sites.  

Everaert Advocaten controleert, maakt of onderhoudt deze sites niet. Hoewel we er naar 

streven alleen links naar nuttige en ethische websites te publiceren, hebben we geen 

controle over de inhoud en de aard van deze sites en de links naar andere websites 

impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud op deze websites. 

Bijgevolg accepteren we geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als 

gevolg van (het gebruik van) de inhoud van websites waarnaar links zijn opgenomen op 

deze site. 

 

Houd u er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere websites een 

ander privacybeleid en voorwaarden kunnen hanteren, die buiten onze controle vallen. 

 

Privacybeleid 
 

U kunt persoonlijke informatie over uzelf, zoals uw naam en uw e-mail, op onze website 

invullen. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en 

gebruiken.  

 

Hoe en waar verzamelen we persoonlijke informatie voor onze elektronische 

nieuwsbrieven:  

 

Via het inschrijfformulier op de startpagina.  

 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens:  

 

De informatie die u ons geeft is absoluut veilig bij ons. We zullen uw persoonsgegevens 

nooit verkopen, delen of anderszins aan derden verstrekken.  

 

We kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen via e-mail om u de nieuwsbrief te 

sturen waarop u zich heeft geabonneerd.  

Soms kunnen we u aankondigingen sturen over diensten waarvan wij denken dat u ze 

wellicht nuttig vindt.  

 

U kunt op elk moment uw abonnement opzeggen en ons vragen om uw contactgegevens 

uit onze database verwijderen. Klik daartoe op de afmeld link in onze nieuwsbrief, of stuur 

een email naar: newsletter@everaert.nl 

 

Copyright 
 

Deze website en de inhoud ervan vallen onder het Nederlands eigendomsrecht. Niets van 

deze site of van de inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  

elektronisch gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopiëren, scannen of op enige andere wijze, zonder de voorafgaande toestemming van 

Everaert Advocaten, anders dan voor niet-commercieel gebruik. 
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