
Disclaimer – LommOnline 
 
Gebruikersvoorwaarden 
U bent van harte welkom op de website van LommOnline. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website 
gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van 
deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert. 
 
Disclaimer 
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze LommOnline, betekent dat de gebruiker instemt met 
de volgende bepalingen: 
 
1. Informatie op deze site 
LommOnline streeft er naar dat alle informatie op deze website correct is. LommOnline wijst echter iedere vorm 
van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site 
weergegeven informatie van gebruikers. LommOnline aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid 
dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. 
 
Hoewel LommOnline alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig 
mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade 
ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site 
(waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of 
hyperlinks naar andere sites) kan, indien nodig, zonder voorafgaande aankondiging door LommOnline worden 
gewijzigd. 
 
De redactie van Lomm Online heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is weergegeven, 
doordat verenigingen, stichtingen en gemeenschappen zelf bevoegd zijn om informatie op deze site te delen. De 
verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. LommOnline behoudt te allen 
tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. 
 
2. Verwijzingen en hyperlinks 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van LommOnline dienen enkel ter 
informatie aan de gebruikers van deze site. Deze sites worden niet door LommOnline onderhouden. Ook heeft 
LommOnline geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. LommOnline geeft dan ook 
geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de 
inhoud van die sites. 
 
3. Intellectuele eigendomsrechten 
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, 
namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van verenigingen, stichtingen, gemeenschappen en 
andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel 
eigendomsrecht. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te 
verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen 
aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende vereniging, stichting of gemeenschap.  
 
4. Virussen 
LommOnline garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website 
toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 
 
5. Privacy & Persoonsgeheime informatie 
LommOnline respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden 
informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik 
van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal 
keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzameld en evenmin opgeslagen. 
 
 
 



6. Aansprakelijkheid 
Door deze website te bezoeken accepteert u dat LommOnline op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor 
enige directe, indirecte of gevolgschade. LommOnline is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte 
onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie 
van derden. LommOnline is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites 
die niet door LommOnline worden onderhouden. 
 
 
 
 
 

 


