Disclaimer
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met deze
disclaimer en de door De Kleine Tiki gehanteerde algemene voorwaarden. De gegevens op deze
website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het
recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Wij betrachten bij het
samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid.
Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch
voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Je kunt
geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.
Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies
is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wij zijn
daarom niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig
verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen
raadplegen.
Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen
maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is
de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen en/of
te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Kleine Tiki. Afnemer van de
informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag
uitsluitend door de gebruiker van deze website zelf worden gebruikt.
De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De
gebruiker is verplicht aanwijzingen van De Kleine Tiki 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. Het Nederlands recht is
van toepassing.
Indien je via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij je erop dat
deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Wij
aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Bij het
eventueel ontstaan van conflicten door of voorkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website,
zal eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.
De Kleine Tiki zal trachten het eventueel ingevulde contactformulier zo spoedig mogelijk te
beantwoorden. Op alle overeenkomsten met De Kleine Tiki zijn de algemene voorwaarden van
toepassing.

