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Uitsluiting aansprakelijkheid (disclaimer)
Aansprakelijkheid voor content
Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 sectie 1 van de (Duitse) Wet op telemedia (‘TMG’)
verantwoordelijk voor de eigen content op deze pagina’s overeenkomstig de algemene
wetgeving. Volgens de §§ 8 tot en met 10 van de (Duitse) Wet op telemedia (‘TMG’) zijn wij
als dienstverleners echter niet verplicht, om toezicht te houden op doorgegeven of
opgeslagen informatie van derden, dan wel onderzoek te doen naar omstandigheden die
wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen met betrekking tot verwijdering of blokkering
van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving, blijft hierdoor onaangetast.
Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van het ter
kennis komen van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van betreffende
rechtsschendingen zullen wij deze content onmiddellijk verwijderen.
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Aansprakelijkheid voor links
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Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de content waarvan wij geen
invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor content van derden. De betreffende
aanbieder of exploitant van de website is steeds verantwoordelijk voor de content van de
gelinkte websites. De gelinkte sites werden op het tijdstip van het opzetten van de link
gecontroleerd op mogelijke rechtsschendingen. Onwettige content was op het moment van
het opzetten van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op content van de
gelinkte sites kan echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet van ons
worden gevergd. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links
onmiddellijk verwijderen.
Auteursrecht
De door de website-exploitant op deze websites gecreëerde content en werken zijn
onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en
elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht om, hebben de schriftelijke
toestemming nodig van de betreffende auteur resp. maker. Downloads en kopieën van deze
website zijn slechts toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de content
op deze websites niet door de exploitanten werd gecreëerd, worden de auteursrechten van
derden in acht genomen. In het bijzonder wordt content van derden als zodanig aangeduid.
Mocht u desondanks op een schending van een auteursrecht worden gewezen, dan vragen wij
om een overeenkomstige aanwijzing. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij
dergelijk content onmiddellijk verwijderen.
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