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Beperking van de aansprakelijkheid 

SITE-FOTO'S 

De op deze site gebruikte afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd of gebruikt voor 
professionele of privédoeleinden zonder de schriftelijke toestemming van MMBB, die de rechten 
daartoe heeft. 

 

WEBSITE DISCLAIMER 

De informatie die MMBB ("wij", "ons" of "onze") op http://www.mmbb.be (de "Site") en onze 
mobiele applicatie verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle 
informatie op de Site en onze mobiele applicatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven 
geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de 
nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de 
informatie op de Site of onze mobiele applicatie.  

WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN 
OOK DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE OF UIT UW 
VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE WORDT 
VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE EN UW VERTROUWEN IN DE 
INFORMATIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE IS OP EIGEN RISICO. 

 

EXTERNE LINKS - DISCLAIMER 

De Site en onze mobiele applicatie kunnen links bevatten (of u kunt door de Site of onze mobiele 
applicatie worden gestuurd) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van 
derden of links naar websites en elementen van banners of andere advertenties. Deze externe links 
worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, 
geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.  

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF 
BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN 
DIE ZIJN GELINKT AAN DE SITE OF DOOR EEN WEBSITE OF ELEMENT DAT IS GELINKT IN EEN BANNER 
OF ANDERE ADVERTENTIE. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT 
OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN LEVEREN. 
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PROFESSIONELE DISCLAIMER 

De site kan niet en bevat geen mobiliteitsadvies. Informatie over mobiliteitsadvies wordt uitsluitend 
verstrekt voor algemene informatie- en opleidingsdoeleinden en komt niet in de plaats van het 
advies dat door onze consultancycontracten wordt gegeven. 

 

VERKLARING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

De site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze 
getuigenissen geven de werkelijke ervaringen en meningen van deze gebruikers weer. De ervaringen 
zijn echter persoonlijk voor deze specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief 
voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u moet er niet van 
uitgaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN 
KUNNEN VARIËREN.  

Getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, 
en worden door ons beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Ze verschijnen op de Site letterlijk 
zoals ze door de gebruikers worden gegeven, met uitzondering van grammaticacorrecties of 
typografische fouten. Sommige getuigenissen zijn wellicht ingekort omwille van de beknoptheid, 
wanneer de volledige getuigenis informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek. 

De standpunten en meningen in de getuigenissen zijn uitsluitend die van de individuele gebruiker en 
weerspiegelen niet onze standpunten en meningen. Wij zijn niet verbonden aan gebruikers die 
getuigenissen afleggen, en gebruikers worden niet gecompenseerd of anderszins gecompenseerd 
voor hun getuigenissen. 


