Disclaimer
Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan
noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige
fout, die op deze website zou kunnen voorkomen.
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-,zet-,prijs-,
en programmeerfouten. Op deze Website komen namen voor van
gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien
van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding
van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht
inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of
programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel
van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Karakter Uitgevers B.V..
Voor zover het maken van fotokopieën van deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 168 Auteurswet 1912, K.b. van 20 juni 1974 St. B. 471
en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp).
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze website (uitgave) in
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16
Auteurswet 1912) dient men zich tot de Karakter Uitgevers B.V. te
wenden.

Privacy policy Karakter Uitgevers B.V.
Karakter Uitgevers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar
site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om
de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor
het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw

toestemming. Karakteruitgevers.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan
derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

