Disclaimer
Deze (web)site is eigendom van 4 Your Talent B.V (verder 4YourTalent te noemen). 4YourTalent
is niet alleen onze handelsnaam maar tevens de naam van de online Applicatie die wij voor
onze klanten ontwikkelen. 4 Your Talent B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 67510736.
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de 4YourTalent website en alle overige
url’s van de online Applicatie van 4YourTalent in welke vorm dan ook.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld of
gebruikt via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten
en diensten.
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel 4YourTalent de hoogste
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 4YourTalent niet
instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U bent
derhalve zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u aantreft
op onze website of binnen de online monitoring tool van 4YourTalent. 4YourTalent garandeert
evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 4YourTalent wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden
informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Verder
garandeert 4YourTalent niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor
gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer 4YourTalent links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of
via deze websites aangeboden producten of diensten door 4YourTalent worden aanbevolen.
4YourTalent aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de
inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die
verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie
op dergelijke websites is door de 4YourTalent niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid,
actualiteit of volledigheid.
Virussen
4YourTalent garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die
via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke
componenten.

Versie 1.1 (mei 2018)

info@4yourtalent.com

pagina 1

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van deze
site (inclusief de downloads) moeten wij uitsluiten. Als de op deze site verstrekte informatie
tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat
zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de op of via de
website ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site
te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die je op deze site aantreft, is
en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin
enig product of enige dienst genoemd door derden op onze site, noch staan wij garant voor
enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen,
tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze site erken je ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken
aansprakelijkheid.
Informatie gebruiken
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,
logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk
beschermd en is eigendom van 4YourTalent of haar opdrachtgevers.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content
op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht
heeft.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor
anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer is verplicht aanwijzingen van 4YourTalent
omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze
website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15
Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de online monitoring tool van 4YourTalent
mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
4YourTalent behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Nederlands recht
Op deze internetsite en in deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de
aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is
toegestaan volgens de geldende Nederlandse wetgeving.
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Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het
mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar:
info@4YourTalent.com.
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