
Disclaimer 
 
Algemeen 
De voorwaarden vermeld in deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van 
Koningsland & Partners BV, hierna te noemen Koningsland, gevestigd te Amsterdam. 
Koningsland is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 23051200. 
U wordt verzocht dit reglement zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen 
en/of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord 
met dit reglement. 
 
Gebruik van de internetsite 
De door Koningsland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen 
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder nadere 
aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Koningsland garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken 
functioneert. Koningsland en eventuele overige leveranciers aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite. Koningsland aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsite die niet door Koningsland worden 
onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite van 
Koningsland. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Koningsland behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere 
intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle via of op deze internetsite 
aangeboden functionaliteit. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Koningsland informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze 
openbaar te maken, te verspreiden of te vermeerderen. Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Koningsland is het niet toegestaan links naar internetsites van Koningsland 
aan te bieden. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Koningsland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, 
bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), 
ongeacht of Koningsland op de mogelijkheid van deze schade is gewezen, die op enigerlei 
wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot 
• defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in 
verband met de toegang tot het gebruik van deze internetsite; 
• de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden; 
• het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Koningsland of 
aan u wordt verzonden; 
• de werking of het niet beschikbaar zijn van deze internetsite; 
• misbruik van deze internetsite; 
• verlies van gegevens; 
• het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite ter beschikking wordt 
gesteld; 
• de aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internetsite. 



De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en 
medewerkers van Koningsland. 
 
Toepasselijk recht 
Op dit reglement en de internetsite(s) is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit 
hoofde van of in verband met dit reglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Nederland. 
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