Disclaimer H4m B.V.
Deze website is een product van H4m BV. H4m accepteert geen enkele aansprakelijkheid
voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze website.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site zijn wij zorgvuldig tewerk gegaan. Mocht u
problemen ondervinden door berichten op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen
van een email (zie contactgegevens op de website). Wij zullen dan onze uiterste best doen
om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Op deze website wordt informatie weergegeven over onderwerpen de ondernemingsraad
en teams betreffende, dit kan ook juridische informatie betreffen. Deze algemene informatie
is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als persoonlijk,
professioneel advies. Alhoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid en te goeder
trouw is samengesteld, staat H4m er niet voor in dat deze informatie altijd up to date,
correct of volledig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie.
H4m BV is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van
(de informatie verstrekt via) deze website. Elk gebruik van (algemene informatie op of via)
de website is op eigen risico, waardoor u zelf aansprakelijk bent voor gemaakte keuzes op
basis van die informatie.
Deze website bevat links naar websites van derden en H4m is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H4m is het de gebruiker van deze site
niet toegestaan de informatiediensten, artikelen, foto’s en video’s die op deze site worden
aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan
H4m BV. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van H4m BV. Dit kunt u
aanvragen door middel van het sturen van een e-mail. (zie contactgegevens website).
Hilversum, 27 maart 2018

