
Disclaimer 
 
Ten aanzien van het gebruik van de website www.hoornevastgoed.nl wijzen Hoorne Vastgoed 
Holding B.V., Hoorne Vastgoed B.V. en Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V. (hierna gezamenlijk te 
noemen Hoorne Vastgoed) u op het volgende. 
 
Informatie op de website 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de 
informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern 
geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. 
Hoorne Vastgoed geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij 
twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van Hoorne 
Vastgoed. Hoorne Vastgoed behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met 
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren . 
 
Gebruik website/schade 
Hoorne Vastgoed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten 
gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Hoorne Vastgoed. 
 
Externe links/hyperlinks 
De website van Hoorne Vastgoed bevat tevens een aantal (hyper)links. Bepaalde (hyper)links in 
deze site leiden naar websites buiten het domein van Hoorne Vastgoed, welke geen eigendom 
zijn van Hoorne Vastgoed, maar welke louter zijn opgenomen als service voor de bezoeker van 
deze site. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hoorne Vastgoed. 
Hoewel Hoorne Vastgoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen 
wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit 
van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.    
 
Eigendom van Hoorne Vastgoed 
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom 
van Hoorne Vastgoed. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te 
maken, te kopiëren of op te slaan (in enigerlei vorm) zonder (voorafgaande) uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Hoorne Vastgoed.  
 
Kwetsbaarheid Melden  
Hoorne Vastgoed werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te 
houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden 
voorkomen in informatiesystemen. Indien u een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken 
wij u contact met ons op te nemen via: info@hoornevastgoed.nl. We sturen u een 
ontvangstbevestiging van uw melding. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij 
verzoeken u om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de 
gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke reparatie en/of 
oplossing hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan u terug.  
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