
© Copyright
Surfers die de website bezoeken, verklaren zich akkoord met de
bepalingen van het onderstaand copyright bericht.

Het copyright van de tekst en afbeeldingen op deze website is eigendom
van C.J.F. Evers. Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze
site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpas-
singen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een
gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn
niet toegestaan. Het kopiëren van delen van deze website is slechts
toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van C.J.F. Evers.
Tuinwild.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe
internetsites waarnaar verwezen wordt. Voor vragen betreffende deze
onderwerpen en het copyright stuurt u een email aan de domeinhouder
die in het desbetreffende beeld genoemd wordt of naar info@tuinwild.nl

Eigendomsrechten
C.J.F. Evers behoudt alle auteursrechten, met betrekking tot op de
website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, fotografisch
materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C.J.F. Evers over te
nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of
openbaar te maken. Misbruik van het bovenstaande zal onherroepelijk
leiden tot juridische vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of
internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor
alle hieruit voortvloeiende kosten en schades.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze site is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. In geen
enkel geval is C.J.F. Evers aansprakelijk voor eventuele fouten in deze
website of schades welke als gevolg van deze website kunnen ontstaan.
Onder andere aanvaardt C.J.F. Evers geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge
van de toegang of het gebruik van deze website. Tuinwild aanvaardt ook
geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of
onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere
onderdelen op de World Wide Web pagina's van Tuinwild, de server waar
deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze World Wide
Web pagina's benaderbaar zijn. Deze website bevat links naar websites of
naar webpagina's van derden. Tuinwild heeft geen zeggenschap over de
inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle bezoekers van deze website worden geacht kennis te hebben
genomen van de hierboven genoemde voorwaarden en gaan hiermee
akkoord.

mailto:info:@tuinwild.nl


The copyright of the content and photographics on this website is the
property of C.J.F. Evers. All rights are reserved. Copying sections of this
website is only permitted with the explicit written permission of C.J.F.
Evers.  It is not allowed parts, text, pictures to copy, fit on, translate, edit,
adapt or any other kind of revising from this website. All pictures other
than those of tuinwild.nl have been placed with the permission of the
owner. C.J.F. Evers is not responsible for the content of external sites to
which is being referred. Any questions or inquiries about these subjects
and the copyright should be sent to the editor C.J.F. Evers. Questions or
remarks relating to the layout or functioning of the website should be
mailed to info@tuinwild.nl  No reproduction without creditline.

Le copyright et le contenu du site sont la propriété de C.J.F. Evers,
www.tuinwild.nl Aucun élément appartenant à ou hébergé par le site Web
appartenant à, géré ou contrôlé par tuinwild ne peut être copié, reproduit,
republié, télétransmis, transmis ou distribué de quelque manière que ce
soit sans la permission explicite écrite de C.J.F. Evers. Toute image autre
que celle appartenant à tuinwild.nl a être mise avec la permission du
propriétaire. C.J.F. Evers n'est pas responsable du contenu d'autres sites
Web, ni des liens auxquels tuinwild.nl réfère.Toutes questions ou
demandes concernant ces sujets ainsi que le copyright doivent être
addressées à l'éditeur info@tuinwild.nl  Questions et remarques sur le
layout ou le fonctionnement du site doivent être posées au
info@tuinwild.nl

Das Copyright und den Inhalt, sowie Text und Bilder, dieser Website sind
Eigentum von C.J.F. Evers und www.tuinwild.nl
Nichts des Inhaltes dieser Website (Text, Lay-out, Bilder oder Sonstiges)
darf kopiert, geändert, übersetzt oder auf irgend eine andere Weise
bearbeitet werden. Der Inhalt dieser Website steht unter Autorenschutz.
Kopieren von Teilen dieser Website ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Zustimmung von C.J.F. Evers gestattet. Auch ist C.J.F. Evers nicht
verantwortlich für den Inhalt andere Websites wohnach verwiesen wird.
Sowie andere Schäden oder Viren die úber den Server des World Wide
Web weitergegeben werden. Inhalte von anderen Websites sind mit
Genehmigung des rechtmässigen Inhabers aufgenommen worden. Fragen
und Bemerkungen über Inhalt, Lay-out, Copyright, Benutzung dieser
Website oder Sonstiges, können Sie über E-mail an info@tuinwild
schicken.

Alle Besucher dieser Website werden geachtet Kenntnis genommen zu
haben von die hier oben genannte Bedingungen und sind damit
Einverstanden.
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