
 

WETTELIJKE DISCLAIMER 
 

 

Algemene maatregelen 

De website van Agicoa Europe Brussels, www.agicoabrussels.eu is geproduceerd en gepubliceerd door 
Agicoa Europe Brussels. 

Alle bezoekers die toegang hebben tot de informatie van de website van Agicoa Europe Brussels gaan 
akkoord met de volgende algemene voorwaarden : 

Informatie die op de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS wordt gepubliceerd, vormt geen 
aanbeveling om transacties uit te voeren of enige rechtshandeling van welke aard dan ook te sluiten. 

Informatie die op de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend voor 
persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden verstrekt en kan zonder nadere kennisgeving worden 
gewijzigd. 

 
 

Aansprakelijkheid 
 
AGICOA EUROPE BRUSSELS streeft ernaar correcte informatie te verstrekken op de website van  
AGICOA EUROPE BRUSSELS, maar garandeert niet dat de volledige inhoud ten allen tijde correct is. 
 
AGICOA EUROPE BRUSSELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of ongemak als 
gevolg van onnauwkeurigheden of fouten op de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS. 
 
Niets op de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS vormt financieel, juridisch, fiscaal of ander advies, 
en beslissingen mogen niet uitsluitend worden genomen op basis van de website-inhoud van  
AGICOA EUROPE BRUSSELS. Nader advies van AGICOA EUROPE BRUSSEL moet worden gevraagd 
alvorens een beslissing te nemen. 
 
AGICOA EUROPE BRUSSELS streeft ernaar de best mogelijke kwaliteit van diensten op het gebied van 
technologie aan te bieden voor het gebruik van de openbare website van AGICOA EUROPE BRUSSELS. 
AGICOA EUROPE BRUSSELS wijst elke verantwoordelijkheid af voor het geval er zich een fout voordoet 
tijdens de ontvangst en het gebruik van deze pagina's. 
 
Verder wijst AGICOA EUROPE BRUSSELS alle aansprakelijkheid af voor het knoeien met het 
computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegden en voor eventuele risico's veroorzaakt door 
virussen en de mogelijkheid van gerichte aanvallen van hackers. 
 

 
 

Copyright 
 
Geen enkel deel van de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS, grafisch, illustratief of tekstueel, mag in 
welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van AGICOA EUROPE BRUSSELS. De gegevens op de website van AGICOA EUROPE 
BRUSSELS zijn alleen voor eigen gebruik. De inhoud van de website van AGICOA EUROPE BRUSSELS is 
eigendom van AGICOA EUROPE BRUSSELS. 
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