
Website disclaimer: 

Gebruik van de website van Jobpertunity B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en 
beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich 
toegang tot de website verschaft en de website gebruikt.  

Informatie op de website 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de 
informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern 
geëvalueerd. Ondanks de zorgvuldige samenstelling is Jobpertunity niet aansprakelijk voor de 
inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Jobpertunity  B.V. geeft 
geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit.  

Gebruik website/schade 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in 
verband met toegang tot of het gebruik van deze website. Jobpertunity kan niet verantwoordelijk 
of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s van derden die via externe links 
op deze site te bereiken zijn, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die 
hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van 
deze externe links. 

Auteursrechten 

Ons logo, de website en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobpertunity. 

E-mail disclaimer: 

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van 
Jobpertunity van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn en 
te vinden op onze website.  

Jobpertunity heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige 
zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor 
u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Jobpertunity aanvaardt daarvoor geen 
aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.  

De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Gebruik van deze informatie door 
anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie 
kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger van het emailbericht niet de geadresseerde is of 
niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger van het 
emailbericht verzocht eventuele bijlagen niet te openen, het bericht terug te sturen aan afzender 
en het origineel te vernietigen. Jobpertunity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

 


