Disclaimer
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene
informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een
ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de
intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere
onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel,
fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen
te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte
informatie, kan Astrium Accountants B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of
accuraat is. Astrium Accountants B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of
indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht
naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Astrium
Accountants B.V. sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Astrium Accountants heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de
(computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen,
zodat Astrium Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele
storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van
bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door
Astrium Accountants gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Astrium Accountants aanvaardt
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, tools of bronnen van de gelinkte websites.
Astrium Accountants streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van
voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar
kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Astrium
Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van
(onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze
website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van Astrium Accountants B.V. of haar dochtermaatschappijen.
U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en
het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij
zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of
schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke
bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of
voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van
de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor zover wettelijk
toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad
(waaronder nalatigheid) of op andere gronden.
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