
Disclaimer

Het  gebruik  van  deze  website  is  onderworpen  aan  de  onderstaande  voorwaarden  en

beperkingen. Toegang en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met

het onderstaande.

Ondanks  dat  bij  het  samenstellen  van  de  inhoud  van  deze  site  de  nodige  zorg  is

nagestreefd,  sluiten  Letselschadestart,  de  uitgever,  de  eigenaar  van  de  site

Letselschadestart, medewerkers van deze site, aan de site gerelateerde (rechts)personen

alsmede  de  met  deze  site  samenwerkende  kantoren  iedere  aansprakelijkheid  uit  voor

onjuistheden,  onvolledigheden  en eventuele  gevolgen  van het  handelen  op grond  van

informatie die op of via deze site beschikbaar is alsmede voor de schade die ontstaat door

het  (al  dan niet)  verrichten van werkzaamheden of  anderszins  ontstaan door kantoren

waarnaar de gemelde letselschade wordt doorgeleid. 

Aan deze website en de informatie daarop kunnen geen rechten worden ontleend. De

geboden  informatie  is  niet  bedoeld als  een  vervanging van  deskundig advies.  Zonder

verificatie  of  nader  advies  is  gebruikmaking  van  de  geboden  informatie  voor  eigen

rekening en risico van de gebruiker en kan letselschadestart niet aansprakelijk gesteld

worden dan wel gehouden worden c.q. is letselschadestart niet aansprakelijk voor directe

of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de website of informatie op de website.

Er komt generlei overeenkomst tot stand tussen degene die een letselschadezaak meldt via

de  site  Letselschadestart  (of  deze  op  andere  wijze  aan  Letselschadestart  meldt)  en

Letselschadestart  dan  wel  de  eigenaar  van  de  site  Letselschadestart  dan  wel  daaraan

gelieerde (rechts)personen of medewerkers van de site. Letselschadestart zal de door haar

ontvangen doorgeleiden naar de aan Letselschadestart gelieerde kantoren waarna deze op

korte termijn contact zullen opnemen met de melder van een letselschadezaak. Indien niet

op korte  termijn contact  wordt opgenomen wordt de melder  van een letselschadezaak

geadviseerd om de melding nogmaals te verrichten dan wel zijn letselschadezaak elders te

melden. 

Letselschadestart kan, behalve in geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid of

die  van  haar  werknemers,  niet  aansprakelijk  gesteld  of  gehouden  worden  c.q.  is  niet

aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade te wijten aan, dan wel ontstaan na, het

verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze

website geplaatste link of als de website verlaten zou worden door een melding via het

contactformulier  en  de  daarop  volgende  contact  met  een  letselschadebureau  of

advocatenkantoor.  De gebruiker van deze site komt door het gebruik van de site,  met

Ongevallenstart  over  een  dat,  de  eigenaar  van  de  internetnaam,  website  en  daarbij

werkzame en gelieerde personen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden c.q. niet

aansprakelijk  zijn  voor  eventuele  schade  die  ontstaat  door  fouten  gemaakt  door  het

letselschadebureau  dan  wel  advocatenkantoor  dat  het  letselschade(verhaal)  behandelt

(waarin Letselschadestart heeft bemiddeld).

Functioneren Website:

Letselschadestart is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en

foutloos functioneren van deze website.



Links:

Verwijzingen  naar  websites  die  niet  door  letselschadestart  worden  onderhouden  zijn

alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hyperlinks op deze website kunnen

leiden  naar  andere  internet  sites  en  services  die  niet  worden  beheerd  door

letselschadestart.  Ondanks  dat  letselschadestart  zeer  selectief  is  ten  aanzien  van  de

websites  waarnaar  verwezen  wordt,  kan  zij  niet  instaan  voor  de  inhoud  en  het

functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die

(daarop)  worden  aangeboden.  Letselschadestart  aanvaardt  dienaangaande  geen

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid c.q. is niet aansprakelijk hiervoor.

Letselschadestart is evenmin aansprakelijk voor defecten of schade die als gevolg van een

bezoek aan en/of het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan. Letselschadestart is

ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis

van deze website.

Intellectuele eigendom:

De  intellectuele  eigendomsrechten  op  deze  website  komen  uitsluitend  toe  aan

letselschadestart  of  haar  toeleveranciers.  Het  is  de  gebruiker  van  deze  website  niet

toegestaan de inhoud van de website  te verveelvoudigen,  openbaar  te maken,  door te

sturen,  te  distribueren,  te  verspreiden  of  tegen  vergoeding  beschikbaar  te  stellen  aan

derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van letselschadestart.

Op deze website en op eventuele geschillen terzake deze website is het Nederlandse recht

van  toepassing.  Eventuele  geschillen  terzake  deze  website  worden  beslecht  door  de

Nederlandse rechter.

Privacy:

Uw gegevens  worden strikt  vertrouwelijk  behandeld.  De gegevens worden  slechts  ter

beschikking gesteld aan derden indien Letselschadestart daartoe wettelijk verplicht is, als

dit  voor  de  levering  van  diensten  noodzakelijk  is  en  voor  het  inschakelen  van  een

letselschadebureau dan wel advocatenkantoor.

E-mail:

Letselschadestart  gebruikt  e-mail.  In  de  E-mail  kan  persoonlijke  en/of  vertrouwelijke

informatie vervat zijn. De E-mail is daarom uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Het gebruik van de (inhoud van de) e-mail door derden, niet geadresseerden, dan wel de

openbaarmaking van de inhoud van de e-mail zonder toestemming van letselschadestart

en  de geadresseerde  is  verboden  en wordt  gezien  als  een  inbreuk  op de  rechten van

Letselschadestart  dan  wel  de  geadresseerde.  Aansprakelijkheid  voortvloeiend  uit

onvolledige  of  niet  tijdige  ontvangst  van  e-mail  dan  wel  meldingen  van

letselschadegevallen  die  via  de  website  e-mail  of  internet  heeft  plaatsgevonden,  is

uitgesloten. 

Indien een e-mail u per vergissing heeft bereikt, wordt u verzocht ons daarvan direct in

kennis te stellen en het bericht te verwijderen.

Het  gebruik  van  internet  als  medium voor  het  verzenden  van  berichten  houdt  in  dat

anderen  onder  omstandigheden  kunnen  kennisnemen  van  de  inhoud  van  berichten.



Letselschadestart  is  daarom  niet  aansprakelijk  voor  schade  in  welke  vorm  dan  ook,

veroorzaakt  door  het  op  deze  wijze  verzenden  van  vertrouwelijke  informatie  en/of

informatie die op enigerlei wijze tot geheime informatie moet worden bestempeld zoals

bijvoorbeeld doch niet uitsluitend medische informatie. 

Letselschadestart  laat  de  inkomende  en  uitgaande  e-mails  controleren  op  virussen  en

andere gebruikelijke internetgevaren. Desondanks wordt u geadviseerd uw e-mailverkeer

te scannen op virussen. Letselschadestart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade

die ontstaat als gevolg van de werking van virussen bij ontvangst of na opening van e-

mail berichten.


