
Disclaimer 

Aansprakelijkheid 

Treco Woningen is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, 

die voortvloeien uit de informatie of het gebruik van deze website of daaraan gekoppelde 

sites. Treco Woningen aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en 

andere gevolgen van de toegang of gebruik van deze site en van de informatie die op deze 

site ter beschikking wordt gesteld. 

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het mogelijk dat de informatie 

die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Ook is het niet uitgesloten 

dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde 

inzichten zonder enige kennisgeving moet worden herzien of aangevuld  

Informatie en richtprijzen op deze website zijn, zijn enkel ter indicatie, hiervoor kan Treco 

Woningen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kan Treco 

Woningen garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. 

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het 

gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. 

 

Copyright 

Niets op deze website mag zonder onze toestemming worden verveelvoudigd of op wat voor 

manier dan ook gebruikt worden voor andere doeleinden dan alleen voor privé gebruik.  

Treco Woningen behoudt alle rechten, waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en 

logo’s van deze site. 

Mochten er toch afbeeldingen of teksten op deze site terecht zijn gekomen waarvan het 

merk, de leverancier of de maker meent daar exclusieve rechten aan te kunnen ontlenen, 

dan is dit niet bewust door ons geplaatst, in dat geval graag contact met ons opnemen.  

 

Links naar andere sites 

In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op 

die websites.  

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is 

opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en 

desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. 
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