
Disclaimer 

behorend bij de website home.kpn.nl/H.Bruning 

 

 

Begripsbepaling 

Met 'de website' wordt in dit document steeds bedoeld de verzameling van digitale informatie zoals 

teksten, afbeeldingen, animaties, filmpjes en hyperlinks naar andere internetadressen, die aangeboden 

wordt op het internetadres https://home.kpn.nl/H.Bruning. 

Eigenaar van de website is Hans Bruning, in dit document verder aangeduid als 'de eigenaar'. 

 

Doelgroep 

De website is bedoeld voor gebruik bij lessen natuurkunde in het (voortgezet) onderwijs. Leerlingen en 

docenten in het (voortgezet) onderwijs zijn samen de doelgroep. 

 

Instemming 

Elke bezoeker of gebruiker van de website wordt geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met 

de inhoud van deze disclaimer. 

 

Risico, verantwoordelijkheid, beperkte aansprakelijkheid, garantie 

• Bezoek en gebruik van de website zijn geheel voor risico van de bezoeker en/of gebruiker. 

De eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor: 

– schade, bijvoorbeeld toegebracht aan computers of andere apparatuur waarmee de website kan 

worden bekeken, randapparatuur inbegrepen, op welke manier dan ook ontstaan door bezoek of 

gebruik van de website, 

– eventuele andere gevolgen van het bezoeken of gebruiken van de website, 

– eventuele gevolgen van het bezoeken van andere internetadressen waar de website met een 

hyperlink naar verwijst, 

– (gevolgen van) eventuele virussen en andere malware op de website of op de server die de website 

toegankelijk maakt. 

• De eigenaar spant zich in voor de juistheid en duidelijkheid van de website. Desondanks biedt de 

eigenaar de website aan zonder enige vorm van aansprakelijkheid voor juistheid, duidelijkheid en 

volledigheid van het aangebodene. 

• De eigenaar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is, noch dat de website te 

allen tijde foutloos zal werken. De eigenaar is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gevolgen 

van fouten en storingen inherent aan het gebruik van internet. 

• Geen van de hyperlinks vanaf de website naar andere internetadressen impliceert dat de website 

gelieerd is aan de persoon of instantie achter het betreffende andere internetadres, noch dat de 

eigenaar onderschrijft, noch dat de eigenaar verantwoordelijk is voor wat aldaar wordt aangeboden. 

 

Aanpassingen 

De eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment de website aan te passen (bijvoorbeeld 

onderdelen te verwijderen, onderdelen toe te voegen, teksten te wijzigen, opmaak te veranderen) zonder 

daarover aan enige bezoeker of gebruiker van de website of aan enige instantie mededeling te hoeven 

doen. Ook deze disclaimer kan worden aangepast. 

 

Geen rechten ontlenen 

Geen enkele bezoeker of gebruiker van de website kan aan de website rechten ontlenen. 

 

Auteursrecht 

De website bevat ook werk van anderen, waarop auteursrecht rust: een gedicht, applets, filmpjes, 

afbeeldingen. Zie voor dit auteursrecht de bronvermeldingen, vaak in de vorm van hyperlinks, op de 

betreffende pagina's van de website, in de betreffende pdf-bestanden en in de html-code van de 

homepagina. 

Op al het werk op de website dat niet van anderen is (waaronder dictaten, overzichten, begeleidende 

teksten bij de applets en filmpjes), is een Creative Commons Licentie van toepassing: 

Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland. 

Gebruik voor dit werk als bronvermelding: 'home.kpn.nl/h.bruning'. 

Bekijk de licentie op dit adres: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ 
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