
 

 

Disclaimer en copyright 
 
Copyright © 2020, Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV, Rotterdam 
 
Op het gebruik van deze website (www.traanbergpartners.nl) zijn onderstaande 
gebruikersvoorwaarden van toepassing. 
 
GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE 
Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV streeft ernaar op deze website altijd juiste 
en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid 
is samengesteld staat Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV niet in voor de 
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op onze website kunnen 
dan ook geen rechten worden ontleend. 
 
GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Via onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. We zullen alleen de persoonlijke 
gegevens opslaan en gebruiken die u expliciet heeft verstrekt met betrekking tot een specifieke 
aangevraagde service. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of 
voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen wij deze gegevens inzetten 
voor marketingdoeleinden. 
 
INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN 
Wanneer Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV links naar websites van derden 
weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door 
Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV worden aanbevolen. Traanberg Partners 
Architectuur en Bouwmanagement BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar 
wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen 
risico. De informatie op dergelijke websites is door Traanberg Partners Architectuur en 
Bouwmanagement BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

DIGITALE ILLUSTRATIES 
Digitale illustraties mogen alleen na schriftelijke toestemming van Traanberg Partners Architectuur 
en Bouwmanagement BV zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor 
publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet Traanberg Partners Architectuur en 
Bouwmanagement BV als auteur en architect opgegeven worden. 

DIGITALE TEKENINGEN 
Digitale tekeningen (bv. Revit- of Autocad-bestanden) en gegevens zijn bedoeld als onderlegger 
waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze 
verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren. 

DERDEN 
De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit 
blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het 
auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam 
herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV. 



 

Aansprakelijkheid 
Indien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten 
en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, 
vrijwaart u Traanberg Partners Architectuur en Bouwmanagement BV bij acceptatie van deze digitale 
bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


