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Door gebruik te maken van de website ‘Oud Wageningen’ stemt u in met deze disclaimer. 
 
Historische Vereniging Oud Wageningen respecteert de wettelijke bepalingen die gelden voor het intellectuele 
eigendom voor objecten uit onze collectie. Wij spannen ons voortdurend in om de rechten zo goed mogelijk te 
regelen. Als rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. 
Komt u desondanks gegevens tegen op onze website waarvan u de rechthebbende te zijn, maar hebt u geen 
toestemming voor het vertonen verleend?  Neem dan contact met ons op. 
 
Hoewel wij bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, bestaat 
de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, naar verloop van tijd verouderd, of niet meer correct is. 
 
Naast dat aan de website ‘Oud Wageningen’ geen formele rechten kunnen worden ontleend, aanvaardt de 
Historische Vereniging Oud Wageningen ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe/indirecte 
nadelige gevolgen en/of schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie, technische, redactionele, 
typografische of andere fout in de informatie op haar website en/of de links naar informatie op websites van 
derden. 
 
Het ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik maken van (delen van) elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, 
ed.) van de website is niet toegestaan zonder toestemming van de Historische Vereniging Oud Wageningen. Dit 
ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, 
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De Historische Vereniging Oud 
Wageningen is dientengevolge dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe/indirecte 
nadelige gevolgen en/of schade voortkomend uit dit ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik. 
 
Links of enigerlei andere verwijzingen die aanstoot geven worden direct en zonder uitleg verwijderd.  
 
De Historische Vereniging Oud Wageningen behoudt zich het recht voor om de toestemming te ontzeggen tot 
gebruik te maken van de website ‘Oud Wageningen’ en/of delen van de website. 
  
De Historische Vereniging Oud Wageningen behoudt zich het recht voor om de toestemming te ontzeggen tot 
gebruik te maken van de website ‘Oud Wageningen’ en/of delen van de website. 
  
Het gebruik van (persoons)gegevens voortkomend uit het gebruik van de website is vastgelegd in een 
privacyverklaring  en protocol verwerking gegevens. 
 
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over onze website kunt u contact opnemen via: 
info@oudwageningen.nl  
 
 

 Wageningen,  juni 2018 
 
 

 


