
 

 DISCLAIMER 
 

1. De op deze website geplaatste informatie is bedoeld als algemene informatie en niet als 

juridisch advies. Gebruikers van deze website dienen daarom altijd juridisch advies te 

vragen voordat zij de informatie op deze website in een concreet geval gebruiken.   

2. Tussen Litix Law B.V. (“Litix Law”) en een gebruiker van deze website ontstaat 

uitsluitend een rechtsbetrekking wanneer zulks schriftelijk door Litix Law is bevestigd. De 

algemene voorwaarden van Litix Law zijn in dat geval van toepassing.   

3. Litix Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:  

- Schade die ontstaat door het gebruik van de website, waaronder begrepen schade 

als gevolg van  virussen of malware;  

- Schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie; 

- Schade die ontstaat door het gebruik van een website of informatie van derden 

waarnaar door Litix Law wordt verwezen;  

- Schade als gevolg van informatie die zonder toestemming van Litix Law op deze 

website is geplaatst.  

4. Informatie via deze website verzonden aan Litix Law is niet beveiligd en wordt als niet 

vertrouwelijk beschouwd. Vertrouwelijke gegevens dienen nimmer via de website aan 

Litix Law te worden toegezonden.  

5. Litix Law is eigenaar of houder van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 

de website en de daarop geplaatste informatie en data. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Litix Law is het niet toegestaan om links naar deze website te creëren.  

6. Deze disclaimer is opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend de Nederlandse tekst en 

betekenis van deze disclaimer is bindend. 

 

 

DISCLAIMER (translation for information purposes only) 
 

1. The data and information on this website is only provided for general information 

purposes and is not intended to be legal advice. It is strongly recommended that users of 

this website consult a legal professional before using the information that is provided.  

2. A legal relationship between Litix Law B.V. (“Litix Law”) and a user of this website only 

exists when such relationship has been confirmed by Litix Law in writing. The general 

terms and conditions of Litix Law are applicable.  

3. Litix Law is not liable for:  

- Any loss or other damage in connection with the use of this website, including loss or 

damage caused by malware or a virus;  

- Any loss or other damage which may arise as a result of incomplete or incorrect 

information provided on this website;  

- Any loss or other damage in connection with the use of third-party website to which 

Litix Law refers;  

- Any loss or other damage caused by information that has been published on this 

website without consent of Litix Law.  

4. Information sent to Litix Law through this website is not secure and is considered to be 

non-confidential. Confidential information should not be sent to Litix Law through our 

website. 



 

 

5. Litix Law is the holder and/or owner of all intellectual property rights with respect to all 

information and data on this website. Without prior written approval of Litix Law it is not 

allowed to create links to this website.  

6. This disclaimer has been drawn up in Dutch. The translation of this disclaimer is provided 

for information purposes only. Only the Dutch text of this disclaimer has a meaning and 

is binding.  

 


