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De disclaimer geldt als u de website www.cltvzundert.nl bezoekt. CLTV Zundert Holding B.V. is 

eigenaar van de website. Deze disclaimer is tevens van toepassing op informatie op de website 

vanuit CLTV Handel B.V., CLTV Koeling B.V., CLTV Veiling B.V., Coöperatieve Land- en 

Tuinbouwvereniging Zundert U.A. en Erik Tax Transport B.V. In de disclaimer wordt de 

organisatie verder aangeduid als CLTV Zundert. 

 

Gebruik van de website 

Op de website staat alleen algemene informatie, geen advies. Dit betekent dat deze informatie 

niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen 

op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als u wel persoonlijk advies wilt, 

dan helpen wij u graag. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.  

CLTV Zundert werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website 

regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig 

of verouderd is.  Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor mogelijk schade lijdt.  

Wij zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat 

de website tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk als u daardoor 

mogelijk schade lijdt.  

De informatie op onze website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen mogelijk 

andere regels gelden. 

 

Auteursrechten 

Alle informatie op de website is eigendom van CLTV Zundert. Dit geldt ook voor de 

vormgeving, huisstijl en logo’s. U mag de informatie op onze website enkel gebruiken voor 

privédoeleinden mits u een bronvermelding opneemt. U mag de teksten van de website niet 

veranderen. Indien u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden 

dient u eerst toestemming te vragen aan CLTV Zundert. 

 

Websites van derden 

Middels een banner of hyperlink verwijzen wij soms naar een website van externe partijen. CLTV 

Zundert is niet verantwoordelijk voor de informatie en of weergaven van de website van anderen. 

Onze regels over uw privacy gelden derhalve ook niet voor websites van derden. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om de regels van deze disclaimer aan te passen indien de regels 

of onze dienstverlening hierom vragen. 
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