Disclaimer I Terms of Use
<for the English version please scroll dow n>

1) Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van EZ Consulting (de
‘Onderneming’) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde
website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven
Gebruiksvoorwaarden.
2) Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software,
teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’ s, logo’s, iconen
of htmlcode, (de ‘Content’) die zich op de website van de Onderneming bevinden,
worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen
niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een
advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en de Onderneming. De
Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw
onafhankelijk onderzoek.
De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in
uw land niet leverbaar zijn.
3) Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt
van gebruikersgemak en impliceren niet dat de Onderneming de gelinkte sites
goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming,
aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke
sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is het u niet
toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de
Onderneming te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van de
Onderneming aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden
zijn.
4) Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het
exclusieve eigendom van de Onderneming. De Content op deze website wordt
beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van de
Onderneming of derden.
U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel
eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de

website van de Onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Onderneming is verboden.
5) Garantie en aansprakelijkheid
De Content op de website van de Onderneming wordt verstrekt «AS IS» en zonder
enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving.
Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare
Content via de website van de Onderneming te verstrekken, garandeert de
Onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of
omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op
deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en de
Onderneming behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment
zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor
enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de
Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van
deze informatie.
De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als
gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde
garantie.
De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of
bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies
van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg
van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als
uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.
In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor directe schade als
gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als
uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site niet meer
bedragen dan EUR 1.000 (één duizend euro).
6) Gegevensbescherming - cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privéadres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze
gegevens nodig om te kunnen vaststellen wie er in uw land de dichtstbijzijnde
vertegenwoordiger van de Onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan
treden.
Op de site van de Onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’
om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een
gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden,
waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies
dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de
website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze
cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het
niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft
tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming.

Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons
gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@ezconsulting.nl
7) Gebruikersreacties
De Onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de
website van de Onderneming stuurt te controleren.
U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ‘Materialen’ worden
begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden
verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de
Onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of
enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen
als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het
inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u de Onderneming een
onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties,
met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en
knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden.
De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of
reacies te gebruiken op iedere door de Onderneming wenselijk geachte wijze.
8) Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de
Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en
vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam
Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwe ttig,
ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid
van de overige bepalingen onverlet laten.
9) Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge
welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder
kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch
gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig
door te lezen.
------------------------------ ---------------------------------------- ------------------------------------English
Disclaimer
Your access to and use of this site is subject to the following terms and conditions
and all applicable laws. By accessing and using this site, you accept the following
terms and conditions, without limitation or qualification.

Unless otherwise stated, the contents of this site including, but not limited to, the text
and images contained herein and their arrangement are the property of EZ
Consulting. All trademarks used or referred to in this website are the property of their
respective owners.
Nothing contained in this site shall be construed as conferring by implication,
estoppel, or otherwise, any license or right to any copyright, patent, trademark or
other proprietary interest of EZ Consulting or any third party. This site and the
content provided in this site, including, but not limited to, graphic images, audio,
video, html code, buttons, and text, may not be copied, reproduced, republished,
uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way, without the prior written
consent of EZ Consulting, except that you may download, display, and print one
copy of the materials on any single computer solely for your personal, noncommercial use, provided that you do not modify the material in any way and you
keep intact all copyright, trademark, and other proprietary notices.
The information provided on this site is free of charge and for informational purposes
only and does not create a business or professional services relationship between
you and EZ Consulting. Links on this site may lead to services or sites not operated
by EZ Consulting. No judgment or warranty is made with respect to such other
services or sites and EZ Consulting takes no responsibility for such other sites or
services. A link to another site or service is not an endorsement of that site or
service. Any use you make of the information provided on this site, or any site or
service linked to by this site, is at your own risk.
This site and its contents are provided "as is" and EZ Consulting makes no
representation or warranty of any kind with respect to this site or any site or service
accessible through this site. EZ Consulting expressly disclaims all express and
implied warranties including, but not limited to, the implied warranties of
merchantability, fitness for a particular purpose, title, and non-infringement. In no
event will EZ Consulting be liable to any party for any direct, indirect, incidental,
special, exemplary, consequential, or other damages (including, but not limited to,
lost profits, business interruption, loss of programs or data) without regard to the form
of action and whether in contract, tort, negligence, strict liability, or otherwise, arising
out of or in connection with this site, any content on or accessed through this site or
any site service linked to, or any copying, displaying, or use thereof.
EZ Consulting maintains this site in Amsterdam, The Netherlands and you agree
that these terms of use and any legal action or proceeding relating to this site shall
be governed by the laws of The Netherlands without reference to its choice of law
rules. If you attempt to bring any legal proceedings against EZ Consulting you
specifically acknowledge that EZ Consulting is free to choose the jurisdiction of our
preference as to where such action against us may be held. As you have agreed by
using this site to choose the laws of The Netherlands to govern any such
proceedings, we will probably choose to defend any such action in Amsterdam and

we can make this decision entirely as it suits us, without regard to where in the world
you are located, or from where in the world you visited this site.
You are responsible for complying with the laws of the jurisdiction from which you are
accessing this site and you agree that you will not access or use the information on
this site in violation of such laws. Unless expressly stated otherwise herein, any
information submitted by you through this site shall be deemed non-confidential and
non-proprietary. You represent that you have the lawful right to submit such
information and agree that you will not submit any information unless you are legally
entitled to do so. Because of the open nature of the Internet, we recommend that you
not submit information you consider confidential.
EZ Consulting does not accept unauthorized idea submissions outside of established
business relationships. To protect the interests of our current clients and ourselves,
we must treat the issue of such submissions with great care. Importantly, without a
clear business relationship, EZ Consulting cannot and does not treat any such
submissions in confidence. Accordingly, please do not communicate unauthorized
idea submissions to EZ Consulting through this website. Any ideas disclosed to EZ
Consulting outside a pre-existing and documented confidential business relationship
are not confidential and EZ Consulting may therefore develop, use and freely
disclose or publish similar ideas without compensating you or accounting to you. EZ
Consulting will make every reasonable effort to return or destroy any unauthorized
idea submissions without detailed review of them.
However, if a review is necessary in EZ Consulting's sole discretion, it will be with the
understanding that EZ Consulting assumes no obligation to protect the confidentiality
of your idea or compensate you for its disclosure or use. By submitting an idea or
other detailed submission to EZ Consulting through this website, you agree to be
bound by the terms of this stated policy.

