
 
Disclaimer 

English follows Dutch 
 
 

Algemeen 

 
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch 
is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist 
is. De in deze disclaimer genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de gehele 
website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden 
informatie te gebruiken, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid 
van deze disclaimer. Door gebruik te maken van één of meerdere van de op deze website 
aanwezige inschrijfformulieren bent u met de toepasselijkheid van de 
leveringsvoorwaarden van De Mobiele Eetheid als ook met de in deze disclaimer 
genoemde voorwaarden akkoord. De informatie op deze website is van algemene aard en 
moet worden gezien als een generiek advies. 

 

Functioneren van de website van De Mobiele 
Eetheid  

 
De Mobiele Eetheid zal er alles aan doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze 
website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden voor haar 
(toekomstige) relaties. De Mobiele Eetheid kan en wil daarnaast niet garanderen dat de 
website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. De Mobiele Eetheid 
aanvaardt daarom ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het 
verminderd of tijdelijk niet functioneren van haar website. 

 

Informatie op de website van De Mobiele Eetheid 

 
De Mobiele Eetheid stelt deze website met veel zorg samen en streeft ernaar dat alle 
aangeboden informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen 
natuurlijk voorkomen. Op basis hiervan kan en wil De Mobiele Eetheid de juistheid en 
volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen. De Mobiele Eetheid beheert en 
onderhoudt deze website vanuit Nederland en garandeert niet dat de op of via deze 
website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere 
landen. Indien u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

 

Informatie van derden 

 
Alle hyperlinks en andere verwijzingen naar specifieke websites zijn alleen ter informatie 
van de gebruiker. De inhoud van die websites is door De Mobiele Eetheid niet geverifieerd. 
De verwijzing betekent niet automatisch dat De Mobiele Eetheid de op of via deze websites 
aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De Mobiele Eetheid kan dan ook geen 
garantie geven voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites. En zij 



aanvaardt dan ook op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor het functioneren van of 
voor de aanwezige informatie op deze websites. De Mobiele Eetheid respecteert de 
intellectuele eigendomsrechten van alle rechthebbenden en behoudt alle rechten 
(waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere 
intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden 
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. 

 

Copyright 

 
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de directie van De Mobiele Eetheid worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze. 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

 
De Mobiele Eetheid en/of haar aangesloten partners, zakenpartners, franchisenemers, 
medewerkers of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe 
en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het 
directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website. 

 

Toepasselijk recht 

 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

Wijzigingen 

 
De Mobiele Eetheid kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip 
van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan enige aankondiging 
te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website 
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

 

Tot slot 

 
Indien u opmerkingen heeft, vragen wilt stellen of anderszins wilt reageren op de inhoud 
van deze website, kunt u contact op nemen middels onderstaande gegevens. 
 
De Mobiele Eetheid 
t.a.v. de directie 
Babberichseweg 33C, 6905 JR Zevenaar 
  
  

 
 
 



Privacy beleid 

 
De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Handhaving van deze 
regels wordt in Nederland door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd. 
De website eetheid.nl zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke 
beveiliging van bestanden waarin persoonlijke en verkeersgegevens worden opgeslagen. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor 
bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor 
ze zijn verkregen. 
We zullen uw informatie niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er reden toe is en dit 
ook in uw eigen gekozen belang is. In dat geval zullen we dat expliciet vermelden. We 
zullen nooit commercieel misbruik maken van de gegevens die u passief of actief verstrekt. 
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te bekijken 
en te laten corrigeren in geval van onjuistheden. Deze privacyverklaring is niet van 
toepassing op websites van derden die via koppelingen met deze website zijn verbonden. 
Voor algemene informatie over AVG verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse 
Autoriteit voor Persoonsgegevens. De Mobiele Eetheid behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is raadzaam om dit privacybeleid 
regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. 
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Disclaimer 

General 

 
This website and its content has been compiled with the greatest possible care. However, 
it is not excluded that certain information is outdated, incomplete or otherwise incorrect. 
The conditions stated in this disclaimer apply to the entire website. By visiting this website 
and / or using the information offered on or via this website, you agree unconditionally to 
the applicability of this disclaimer. By using one or more of the registration forms available 
on this website you are in compliance with the terms and conditions of De Mobiele Eetheid 
and also agree to the conditions stated in this disclaimer. The information on this website 
is of a general nature and should be seen as a generic advice. 

 

Functioning of the De Mobiele Eetheid website 
 

De Mobiele Eetheid will do everything within its power to make this website function 

properly and to keep it permanently accessible for its (future) relations. De Mobiele Eetheid 

also cannot and does not want to guarantee that the website is accessible at all times or 

functions properly. De Mobiele Eetheid therefore accepts no liability for any damage as a 

result of the reduced or temporary non-functioning of its website. 

 

Information on the De Mobiele Eetheid website 

De Mobiele Eetheid puts this website together with great care and strives to ensure that 

all information provided on the site is correct, complete and current. Imperfections can of 

course occur. Based on this, De Mobiele Eetheid cannot and will not guarantee the 

accuracy and completeness of the data displayed. De Mobiele Eetheid manages and 

maintains this website from the Netherlands and does not guarantee that the information 

offered on or via this website is also suitable or available for use in other countries. If you 

use this website from countries other than the Netherlands, you are responsible for 

compliance with applicable local legislation. 

Information from third parties 

All hyperlinks and other references to specific websites are for the user's information only. 

The content of those websites has not been verified by De Mobiele Eetheid. The referral 

does not automatically mean that De Mobiele Eetheid recommends the products or 

services offered on or via these websites. De Mobiele Eetheid can therefore not guarantee 

the accessibility and content of the relevant websites. And it accepts no liability whatsoever 

for the functioning of or for the information present on these websites. De Mobiele Eetheid 

respects the intellectual property rights of all rights holders and retains all rights (including 

copyrights, domain names, trademark rights, patents and other intellectual property rights) 

with regard to all information offered on or via this website (including all texts, graphic 

material and logos). 



Copyright 
 

No part of the text or graphics on this website may be reproduced and / or made public in 

any form or by any means without prior written permission from the management of De 

Mobiele Eetheid. 

Exclusion of liability 

De Mobiele Eetheid and / or its affiliated partners, business partners, franchisees, 

employees or subcontractors do not accept any liability for direct and / or indirect, 

intangible or consequential damage, including lost profit, which is the direct or indirect 

consequence of the use of this website. 

Applicable law 

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes arising from or in 

connection with this disclaimer will be submitted exclusively to the competent court in the 

Netherlands. 

Amendments 

De Mobiele Eetheid can change the information offered on or via this website, including 

the text of this disclaimer, at any time without making any announcement. It is 

recommended to periodically check whether the information offered on or via this website, 

including the text of this disclaimer, has changed. 

Final statement 

If you have any comments, questions or otherwise want to respond to the content of this 

website, you can contact us using the details below. 

 

De Mobiele Eetheid  
FAO management 
Babberichseweg 33C, 6905 JR Zevenaar 
 

 

 

 

 

 

 



Privacy policy 

The processing of your personal data is based on the European General Data Protection 

Regulation (GDPR). Enforcement of these rules is carried out by the Dutch Data Protection 

Authority in the Netherlands. 

The eetheid.nl website ensures appropriate organizational, technical and physical 

protection of files in which personal and traffic data are stored. In this way we ensure that 

these data are only accessible to authorized persons and that the data are only used for 

the purpose for which data were obtained. 

We will not make your information available to third parties unless there is reason to do so 

and this is also in your own chosen interest. In that case we will state that explicitly. We 

will never commercially abuse the information that you provide passively or actively. You 

have the option to request, view and correct your personal data at any time in the event of 

inaccuracies. This privacy policy statement does not apply to third-party websites that are 

linked to this website through links. 

For general information about GDPR, we refer you to the website of the Dutch Data 

Protection Authority. De Mobiele Eetheid reserves the right to make changes to this privacy 

policy. It is advisable to consult this privacy policy regularly so that you are aware of these 

changes. 

 


