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Voorwaarden Disclaimer 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.verstegen.eu die wordt 

beheerd door Verstegen Spices & Sauces. Door de website te bezoeken en/of de op of via de website 

aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze 

disclaimer. 

 

Gebruik van de website 

Op de website vindt u informatie over de handelswaren en werkwijze van Verstegen Spices & Sauces. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen recht 

ontleend worden aan de informatie op deze website. Hoewel Verstegen Spices & Sauces 

zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij 

gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Verstegen Spices & Sauces niet 

instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wijst daarom iedere 

aansprakelijkheid van de hand.  

 

Verkrijgbaarheid van producten 

Verwijzingen op de website naar producten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van 

het product. Voorafgaand aan de aankoop van een bepaald product dient gedetailleerd advies 

betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen bij Verstegen Spices & 

Sauces. Voor alle online bestellingen via de webwinkel gelden onze algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden.  

 

Content van en links naar derden 

Verstegen Spices & Sauces aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid 

voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden waar eventueel naar 

wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.  

 

Intellectueel Eigendomsrecht 

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website 

aangeboden informatie, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, zijn: 

• eigendom van Verstegen Spices & Sauces; 

• eigendom van de aan Verstegen Spices & Sauces gelieerde ondernemingen; 

• opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.  

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze 

openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Verstegen Spices & Sauces of een van de andere rechthebbenden.  

Copyright © Verstegen Spices & Sauces B.V. alle rechten voorbehouden. 

De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik.  
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Wijzigingen 

Verstegen Spices & Sauces behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties op 

de website en in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Verstegen Spices & Sauces beveelt daarom ook aan om periodiek na te gaan of de op of via deze 

website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Tevens 

kan Verstegen Spices & Sauces besluiten de toegang tot de website te beëindigen op de wijze en op 

het moment dat Verstegen Spices & Sauces dat wenselijk en noodzakelijk acht; zonder dat dit op 

enige wijze tot aansprakelijkheid van het bedrijf zal leiden.  

 

Toepasselijk recht 

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde 

van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter in Rotterdam.  
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