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Gebruik van deze website en hiermee verbonden websites van Antonius Adviesgroep B.V. is 

onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van 

deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. 

Uitsluiting aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang 

tot en gebruik van deze site, wordt door Antonius Adviesgroep B.V. uitdrukkelijk afgewezen. 

Informatie op de website 

Antonius Adviesgroep B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is, maar kan de 

juistheid en de volledigheid hiervan niet garanderen. De verstrekte informatie op deze website is 

slechts indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.  

Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van persoonlijk advies. Zonder verificatie of 

nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de 

gebruiker. Mocht u op basis van deze informatie verplichtingen aan willen gaan, adviseert Antonius 

Adviesgroep B.V. contact op te nemen met één van haar adviseurs of partners, om de juistheid en 

volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren, en om uw persoonlijke situatie te evalueren. 

Functioneren van de website 

Antonius Adviesgroep B.V. streeft ernaar de website ononderbroken toegankelijk te houden en goed 

te laten functioneren. Antonius Adviesgroep B.V. kan permanente toegang en foutloos functioneren 

echter niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het 

verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. 

Elektronische verzending van gegevens 

Antonius Adviesgroep B.V. streeft ernaar om elektronische verzending van gegevens zo betrouwbaar 

en veilig mogelijk te laten verlopen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot 

gevolgen en/of schade ontstaan door de elektronische verzending van gegevens door gebruikers van 

deze website. 

Verwijzingen naar websites van derden 

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de 

gebruiker. Antonius Adviesgroep B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei 

aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit 

van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. 

 


