
a  d  v  o  c  a   t   e   n

Gebruiksvoorwaarden Internetsite Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

1. De volgende definities worden in deze Gebruiksvoorwaarden gehanteerd:

(i) de Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen van dit document;

(ii) de  Internetsite:  de  internetsite  www.groenendijk.com inclusief subpagina’s  van  deze

internetsite; 

(iii) de Informatie: de informatie die wordt vermeld op de Internetsite;

(iv) het  Gebruik:  het  gebruik  van de Internetsite  of  de  Informatie op  welke wijze  dan  ook

waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan een bezoek aan de Internetsite;

(v) de Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Internetsite of de

Informatie op welke wijze dan ook; en

(vi) het  Kantoor:  de  eenmanszaak Groenendijk  & Kloppenburg  Advocaten waarvan mr.  F.B.

Kloppenburg de eigenaar is; en

(vii) Hyperlinks: links op de Internetsite naar andere internetsites.

2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Internetsite en het Gebruik. De Gebruiker

aanvaardt de Gebruiksvoorwaarden door het Gebruik. Het Kantoor kan zich jegens de Gebruiker

op (één of meerdere bepalingen van) de Gebruiksvoorwaarden beroepen. De (bepalingen van

de)  Gebruiksvoorwaarden  zijn  mede  bedongen  ten  behoeve  van  advocaten  en  overige

medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of (samenwerkings)overeenkomst met

het Kantoor verbonden zijn of zijn geweest. Deze advocaten en medewerkers kunnen zich ook

jegens de Gebruiker op (één of meerdere bepalingen van) de Gebruiksvoorwaarden beroepen.

3. De  rechthebbende  behoudt  alle  rechten,  waaronder  intellectuele  eigendomsrechten,  met

betrekking tot de Informatie en de Internetsite. De Informatie en de Internetsite zijn alleen voor

persoonlijk en niet commercieel Gebruik van de Gebruiker.

4. Hoewel  de  Internetsite  en  de  Informatie  met  zorg  zijn  samengesteld  is  het  Kantoor  niet

verantwoordelijk  daarvoor en geeft in  dit  verband geen garanties,  ook niet  in  verband met

actualiteit,  juistheid en volledigheid. Het Gebruik komt voor eigen rekening en risico van de

Gebruiker. De Informatie is niet bedoeld als (juridisch) advies.

5. Hyperlinks  zijn  voor  het  gebruiksgemak  opgenomen  zonder  dat  de  daardoor  gelinkte

internetsites  onder  controle  van  het  Kantoor  staan.  Het  Kantoor  is  dan  ook  niet

verantwoordelijk  voor  deze  gelinkte  internetsites  en  enig  gebruik  daarvan  komt  voor  eigen

rekening en risico van de Gebruiker.

6. Het Kantoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt

met of voortvloeit uit  (i)  het Gebruik, (ii)  de Internetsite, (iii)  de Informatie, (iv) virussen, (v)

gebreken aan de Internetsite, (vi) misbruik van de Internetsite, (vii) verlies van gegevens, (viii)

misbruik van gegevens (ix) Hyperlinks of (x) via Hyperlinks gelinkte internetsites.

7. De Gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil

over de inhoud en strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst

bindend zijn.

8. Nederlands recht is exclusief van toepassing op de Internetsite, de Informatie, het Gebruik en de

Gebruiksvoorwaarden.


