
 
 

Algemene voorwaarden website, e-mail en digitale bestanden van Sophia Engineering 

1.  Disclaimer website 

Disclaimer 

Sophia Engineering besteedt de 

uiterste zorg aan de betrouwbaarheid 

en actualiteit van alle via deze website 

gepubliceerde informatie. Onjuisthe-

den kunnen echter voorkomen. Het 

gebruik van informatie verkregen via 

deze website gebeurt derhalve voor 

risico van de gebruiker. 

Sophia Engineering is niet aansprake-

lijk voor schade veroorzaakt door 

onjuistheden of problemen, veroor-

zaakt door informatie verspreiding via 

het internet of veroorzaakt door 

technische storingen. Sophia Enginee-

ring is niet verantwoordelijk voor de 

inhoud of beschikbaarheid van 

websites of andere bronnen waar in 

deze website naar verwezen wordt. 

Copyright 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de rechthebbende is 

het niet toegestaan, informatie, 

beeldmateriaal en foto's, nieuwsberich-

ten en/of berichtgevingen die verstrekt 

worden via deze website op enigerlei 

wijze te verspreiden. 

De bepalingen van de disclaimer 

Het zich toegang verschaffen tot en 

gebruiken van deze website betekent 

dat de gebruiker instemt met de 

volgende bepalingen: 

Informatie 

De informatie op deze website is 

bedoeld ter algemene informatie. 

Sophia Engineering streeft ernaar dat 

alle informatie op deze website correct 

is. Ook streeft zij naar een goede 

toegankelijkheid van de site. Aan deze 

informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De informatie kan 

onjuistheden en/of typefouten bevat-

ten. Sophia Engineering staat niet in 

voor de juistheid, volledigheid en 

actualiteit van de geboden informatie. 

Evenmin garandeert Sophia Enginee-

ring dat de site foutloos of onderbro-

ken functioneert, hetzij toegankelijk is. 

Iedere aansprakelijkheid voor eventue-

le schade -direct dan wel indirect- ten 

gevolge van toegang en gebruik van de 

website, wordt door Sophia Enginee-

ring nadrukkelijk afgewezen. 

Verwijzingen en hyperlinks 

Op de Sophia Engineering site wordt 

al dan niet door middel van hyperlinks, 

verwezen naar informatie verstrekt 

door derden. Dergelijke informatie is 

door Sophia Engineering niet nader 

beoordeeld op redelijkheid, juistheid, 

volledigheid of actualiteit. Sophia 

Engineering wijst iedere aansprake-

lijkheid ter zake nadrukkelijk van de 

hand. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten (waaronder begrepen 

auteursrechten, merkrechten dan wel 

enig ander intellectueel eigendoms-

recht) met betrekking tot op de website 

gepresenteerde informatie (waaronder 

teksten, logo’s, illustraties en foto’s) 

zijn eigendom van Sophia Engineering 

of zijn met toestemming van de 

betreffende eigenaar opgenomen. 

Online communicatie 

Sophia Engineering garandeert niet dat 

naar haar gestuurde e-mails of andere 

elektronische berichten tijdig worden 

ontvangen en verwerkt en aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor 

gevolgen van het niet of te laat 

ontvangen of verwerken daarvan. 

Wijzigingen 

Sophia Engineering behoudt zich het 

recht voor om de informatie (waaron-

der mede maar niet uitsluitend begre-

pen teksten, foto’s, illustraties, 

verwijzingen naar andere sites) op 

deze website te allen tijde te wijzigen 

zonder hiervan nadere aankondiging te 

doen. De gebruiker stemt er bij 

voorbaat mee in gebonden te zijn aan 

iedere wijziging in deze bepalingen en 

voorwaarden. Het verdient aanbeve-

ling om deze disclaimer geregeld te 

raadplegen, zodat u van eventuele 

wijzigingen op de hoogte blijft. 

Toepasselijk recht 

Alle op deze website gepubliceerde 

informatie is in beginsel gericht op het 

Nederlandse publiek en wordt beheerst 

door Nederlands recht. De Nederland-

se rechter is bij uitsluiting bevoegd te 

oordelen over eventuele geschillen die 

in verband met deze website kan 

ontstaan. 

 

2.  Disclaimer e-mail 

Dit e-mailbericht met eventuele 

attachments kan informatie bevatten 

die vertrouwelijk is en/of beschermd is 

door intellectuele eigendomsrechten en 

is uitsluitend bestemd voor de geadres-

seerde(n). Elk gebruik van de hierin 

opgenomen informatie (waaronder 

verstrekking aan derden, reproductie 

en openbaarmaking in enige vorm) 

door andere personen dan de geadres-

seerde(n) is niet toegestaan. Als u deze 

e-mail abusievelijk hebt ontvangen, 

dan verzoeken wij u de verzender 

telefonisch of via e-mail op de hoogte 

te stellen en het materiaal van uw 

computer te verwijderen. Vriendelijk 

dank voor uw medewerking. 

 

De meningen en opvattingen in deze e-

mail en/of de eventuele attachments 

zijn uitsluitend die van de afzender, en 

stemmen niet noodzakelijkerwijs 

overeen met de meningen en opvattin-

gen van Sophia Engineering. 

Tenzij expliciet anders overeengeko-

men, zijn op al onze aanbiedingen, 

overeenkomsten en dienstverlening 

algemene voorwaarden van toepas-

sing. Een kopie van de voorwaarden 

wordt u op verzoek toegezonden. 

De technologie die bij e-

mailtransmissie gebruikt wordt maakt 

het mogelijk dat e-mailberichten 

gedurende de verzending gewijzigd 

worden. Sophia Engineering kan 

daarom de juistheid en/of volledigheid 

van de informatie in dit bericht en/of 

de eventuele attachments niet garande-

ren. Door de aard van de technologie 

kan Sophia Engineering ook geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor de 

tijdige aflevering van e-mails. 

Dit e-mailbericht en de eventuele 

attachments zijn gescand op virussen 

en wormen. Sophia Engineering kan 

echter geen garanties geven dat het 

bericht en de eventuele attachments 

vrij zijn van code die de werking van 

uw computer(s) en/of systemen 

beïnvloedt. Sophia Engineering 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade die voortvloeit uit het openen 

van het e-mailbericht en/of de eventue-

le attachments. 

 

3. Disclaimer digitale bestanden 

Deze bestanden zijn door Sophia 

Engineering geproduceerd en worden 

op uw verzoek aan u ter beschikking 

gesteld als onderlegger voor de door u 

te verrichten (teken) werkzaamheden 

en uitsluitend ten behoeve van het in 

het begeleidend schrijven genoemd 

project. U dient de bedrijfskenmerken 

van Sophia Engineering te verwijderen 

en te vervangen door uw eigen 

bedrijfskenmerken. 

 

- Wij maken u erop attent dat de 

digitale gegevens auteursrechtelijk, 

conform artikel 45 en 46 van de  

DNR2011, zijn beschermd. 

- Sophia Engineering is niet verant-

woordelijk voor de juiste, actuele en 

volledige overbrenging van de inhoud 

van de digitale gegevens. 

- Sophia Engineering is niet verant-

woordelijk voor tijdige ontvangst  

van de digitale gegevens. 

- Het werken met digitale gegevens  

is voor eigen risico. 

- De u toegezonden digitale gegevens 

behoren door u gecontroleerd te 

worden aan de hand van  

de nagezonden tekening(en). 

 

De informatie van de digitale gegevens 

is uitsluitend bestemd voor de geadres-

seerde. Gebruik van deze informatie, 

door anderen dan de geadresseerde, is 

verboden.

 

 

 

 


