Disclaimer:
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie
te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.
Aan deze internetsite en aan de beveiliging ervan is de grootst mogelijke zorg besteed.
Alhoewel Overlastradar.nl daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit
betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid
van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang
is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd.
Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor eigen rekening en
risico.
Overlastradar.nl is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals
het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen,
geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Overlastradar.nl is gerechtigd deze informatie van
derden onmiddellijk van haar internetsite te verwijderen. Het aanbieden op de internetsite van
hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Overlastradar.nl de op of via deze
internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke
hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de internetsite. Overlastradar.nl oefent hierop geen
voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over de
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op
met ons via het contactformulier.
Overlastradar.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en
eventuele gevolgen van handelen op grond van de op deze website aangeboden informatie.
Overlastradar.nl aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe,
indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit
uit of verband houdt met
1. het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen
storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering via de sites
gevraagde diensten, of
2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, daaronder mede
verstaan informatie van of over derden en hyperlinks naar sites van derden.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
Overlastradar.nl en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Overlastradar.nl, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.
Op deze internetsite en 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.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy:
De privacy van gebruikers is voor Overlastradar.nl een groot goed. Overlastradar.nl gaat
daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die op www.overlastradar.nl worden ingevuld voor deelname aan
overlastradar.nl, worden alleen door Overlastradar.nl gebruikt.

