
Om je bij het bezoek aan blikopjou.nl te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. 

Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze 

website. Alle gegevens die door Blikopjou.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard 

worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier 

worden openbaar gemaakt.  

 

Blikopjou verleent u hierbij toegang tot alle teksten en afbeeldingen op de website, welke met zorg 

zijn geschreven en uitgezocht. Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te 

passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een 

overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als 

zodanig aangeduide offerte of behandelovereenkomst. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

Blikopjou spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op 

de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of 

aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande 

mededeling van Blikopjou. 

Alle prijzen op de websitezijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen 

van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op 

basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten 

van derden kan Blikopjou nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten 

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers 

ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van blikopjou.nl 

is verkregen. Niets uit de website of gedrukte communicatie mag (op straffe van € 500,- per dag per 

gebeurtenis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar 

gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, 

fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo 

nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, 

organisatie of instelling, of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is 

of) voor het overnemen in enig communicatiemiddel (al of niet in digitale vorm of online). 

 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, in ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij met uw 

persoonlijke gegevens omgaan. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen 

liggen bij Blikopjou. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 


