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Disclaimer 

De informatie op onze websites, in onze documenten, advertenties en onze communicatie is met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid 
dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist is, of dat er fouten zijn ontstaan 
bij de vertaling. Wij hebben de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen 
geen garanties geven met betrekking tot de inhoud. Er kunnen geen rechten ontleed worden aan 
informatie, prijzen, adviezen of enige tekst op deze website of in onze documenten, advertenties of 
communicatie en ABCspecialist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden 
genomen op basis hiervan. Niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABCspecialist. Uitsluitend Nederlands recht is 
op alle verkopen van toepassing. 

 

Disclaimer 

 
All the information on our websites, in our documents, advertisements and our communication has 
been compiled, written, and realized with the utmost care. Nevertheless, there is always the possibility 
that certain information will become obsolete over time, is no longer correct, or that errors have 
occurred during the translation. We have compiled the content with the utmost care, but cannot give 
any guarantees with regard to the content. No rights or liability can be dissected from information, 
prices, advice or any text on this website or in our documents, advertisements or communications and 
ABCspecialist is not liable for the consequences of activities that are taken on this basis. All 
communication or documents in English are only a translation, no right can be derived from this 
information. Nothing from this website will be reproduced or published without the prior written 
permission of ABCspecialist. Dutch law applies in all cases. 
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