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LICENTIEVOORWAARDEN DISCLAIMER ZONDER BRONVERMELDING
1. Na betaling van de licentievergoeding ontvangt u een licentiecode. Die code is exclusief
gekoppeld aan uw website (domeinnaam). U mag uw licentiecode niet op een andere
website gebruiken.
2. Zet uw licentiecode direct onderaan onze disclaimer op uw website (voorbeeld). U hoeft
dan bij onze disclaimer geen bron te vermelden.
3. Onze disclaimer zonder correcte bronvermelding of geldige licentiecode is verboden!
4. De disclaimer is auteursrechtelijk beschermd werk van advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte. Hij behoudt zich alle rechten voor op zijn werk.
5. Uw recht om onze disclaimer zonder bronvermelding op uw website te houden vervalt
automatisch en met onmiddellijke ingang indien:
i)
ii)

u in strijd handelt (of laat handelen) met deze licentievoorwaarden en/of het
hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, onverminderd het recht van
Van Eeckhoutte op volledige schadevergoeding en/of
de domeinnaam die aan uw website is gekoppeld wordt opgeheven.

6. Van Eeckhoutte zal in geval uw rechten zijn vervallen tot geen enkele restitutie of
schadevergoeding gehouden zijn.
7. Op uw licentie is Nederlands recht van toepassing met uitsluitend de rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht, als bevoegde instantie.
8. Uw eventuele vorderingsrechten vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop
u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
9. Onze disclaimer (met of zonder bronvermelding) is algemeen opgezet om verbreid
gebruik toe te laten. Van maatwerk is dus geen sprake, waardoor onze disclaimer niet
alle denkbare risico's afdekt. Verder heeft deze disclaimer geen betrekking op (inbreuk
op) bescherming van persoonsgegevens, intellectuele eigendomsrechten, licenties, gebruiksvoorwaarden e.d.. Indien onze disclaimer niet (geheel) voor uw behoeften voldoet of bij twijfel, neem dan eerst contact op met mr. F.J. Van Eeckhoutte.
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Advocatenkantoor Van Eeckhoutte BV is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32107710.
Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor Van Eeckhoutte BV. Op
de overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gepubliceerd op www.vaneeckhoutteadvocaten.nl en waarin onder meer een
beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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