Grey Men disclaimer

E-mail
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Grey Men zijn met grote
zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid
van de hierin verstrekte informatie kan Grey Men geen aansprakelijkheid
aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen)
rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan
vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit
bericht bent, verzoekt Grey Men u dit bericht te verwijderen, eventuele
bijlagen niet te openen en wijst u op de onrechtmatigheid van het gebruiken,
kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

All e-mail messages (including attachments) are send in good faith by Grey
Men. Grey Men cannot hold any responsibility for the accuracy or reliability of
the information contained in these messages (including attachments), nor shall
the information be construed as constituting any obligation on the part of Grey
Men. The information contained in messages (including attachments) from Grey
Men may be confidential or privileged and is only intended for the use of the
receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by
Grey Men that any disclosure, copying or distribution of the information
contained in the message (including attachments) is strictly prohibited and
unlawful.

Website
De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de gegevens op de website, tevens is Grey Men niet aansprakelijk
voor ontstane schade welke kan zijn ontstaan als gevolg van onjuiste of
incomplete informatie op de website. Grey Men is niet verantwoordelijk voor
content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar
wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of
delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op
publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden
verzocht.

The information on this website is intended only as general information.
No rights can be derived from the data on the website, additionally Grey Men
is not liable for any damages which may arise as a result of incorrect or
incomplete information on the website. Grey Men is not liable for any content
from websites that it does not maintain itself and to which it provides links
from its own website or from which links are provided to its own websites.
Unauthorized or improper use of the content or parts of the content results in
infringement of intellectual property rights. Permission to use the displayed
content or parts of the content in public places must be requested in writing to
us.

