
 

 

Disclaimer website Gonesh Advocatuur 

 

Algemeen 

De inhoud van de teksten op de website van Gonesh Advocatuur zijn van algemene informatieve 

aard. Gonesh Advocatuur staat niet in voor de juistheid en volledigheid hiervan. De inhoud van de 

teksten op de website van Gonesh Advocatuur zijn niet bedoeld en dienen ook niet te worden 

beschouwd als (juridisch) advies. Hoewel e grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen bij 

de samenstelling van de op deze website verstrekte teksten, wordt niet de garantie gegeven dat 

deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. 

 

E-mail 

Gonesh Advocatuur is bereikbaar via het algemene e-mailadres info@goneshadvocatuur.nl en de 

individuele e-mailadressen van de personen werkzaam bij Gonesh Advocatuur. Er wordt geen 

garantie gegeven dat het e-mailverkeer 100% veilig is. Indien u vertrouwelijke of gevoelige 

informatie zonder encryptie via e-mail naar ons verstuurt, accepteert u daarmee het risico dat deze 

informatie voor derden kenbaar wordt. 

 

Auteursrechten 

Auteursrechten op de teksten en afbeelding gebruikt op de website van Gonesh Advocatuur wordt 

gehouden door Gonesh Advocatuur. Het is niet toegestaan de teksten en afbeeldingen op de website 

te kopiëren dan wel te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. 

 

Hyperlinks 

In het geval dat hyperlinks op deze website leiden naar websites die door derden worden gehouden 

en waarover Gonesh Advocatuur geen zeggenschap heeft, geeft Gonesh Advocatuur geen enkele 

garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De 

aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan 

sponsoren of onderschrijven. 

 

Wijzigingen 

Het staat Gonesh Advocatuur vrij om elk moment de informatie op deze website te wijzigen zonder 

u daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Gonesh Advocatuur is niet gehouden de website actueel te 

houden. Wij raden u altijd aan eerste contact op te nemen met Gonesh Advocatuur alvorens tot actie 

over te gaan op basis van de informatie op deze website.  

 

Mocht u vanwege de informatie op de website vragen hebben, dan kunt u altijd met ons opnemen 

telefonisch op 070 – 305 05 02 of per email info@goneshadvocatuur.nl 
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