DISCLAIMER
Disclaimer in English.
Copyright
Foundation Operation Market Garden 2014
(OMG2014) reserves all intellectual
property and other rights, regarding all
information provided on or via this website
(including all texts, graphics and logos). It
is not permitted to copy, download or in
any way make, distribute or reproduce
information from this website without the
prior written consent of OMG2014, or the
appropriate consent of the owner. You are
allowed however to use information from
this website (print and/or download )
strictly for personal use. If you believe that
any graphics/pictures used on our website
are in violation of any copyright or portrait
right, please inform us via
info@omg2014.nl.
Liability
Despite the constant care and attention
paid to the content of this website and the
information contained therein, OMG2014
cannot guarantee the completeness,
accuracy or timeliness of the data.
OMG2014 accepts no liability for any
direct or indirect damage of any nature
whatsoever, arising from or in any way
connected with the use of the website, (in)
accessibility of the website or software
provided.
References and links
References or hyperlinks to other websites
are for information of the user only. The
information contained on these websites is
not verified for accuracy, fairness,

timeliness or completeness by OMG2014.
OMG2014 therefore provides no guarantee
for accessibility and content of the
websites and will not accept any
responsibility for the performance or the
information on these websites, nor is it
responsible for the content of the linked
files on this website and/or websites
referenced.
Changes
OMG2014 reserves the right to change the
information provided on or via this
website, without any further notice, this
includes the text of this disclaimer. It is
recommended to verify from time to time,
if the information provided on or via this
website, including the text of this
disclaimer, has been modified.
Applicable law
This website and disclaimer are subject to
Dutch law. All disputes arising out of, or in
connection with this disclaimer, shall be
submitted to the competent court in the
Netherlands.
Contact
For questions or comments regarding this
disclaimer or our website please contact
Operation Market Garden 2014 via
info@omg2014.nl.

Disclaimer in het Nederlands.
Copyright
Stichting Operatie Market Garden 2014
(OMG2014) behoudt zich alle intellectuele
eigendomsrechten en andere rechten voor
met betrekking tot alle op of via deze
website aangeboden informatie (waaronder
alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan informatie op deze
website over te kopiëren, te downloaden of
op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te verveelvoudigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van OMG2014, of de rechtmatige
toestemming van de rechthebbende. U mag
informatie op deze website wel afdrukken
en/of downloaden voor eigen persoonlijk
gebruik.
Indien u van mening bent dat gebruikt
grafisch materiaal op onze website in strijd
is met enig auteurs- of portretrecht, dan
dient u dit te melden via
info@omg2014.nl.
Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht
die wordt besteed aan de samenstelling van
deze site en de daarin opgenomen
gegevens, kan OMG2014 niet instaan voor
de volledigheid, juistheid of voortdurende
actualiteit van de gegevens. OMG2014
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van
de site of ter beschikking gestelde
programmatuur.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met
andere websites dienen alleen ter
informatie van de gebruiker. De informatie
op dergelijke websites is door OMG2014
niet nader beoordeeld op juistheid,
redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
OMG2014 geeft dan ook geen garantie
voor de toegankelijkheid en de inhoud van
de betreffende websites en aanvaardt op
generlei wijze aansprakelijkheid voor het

functioneren van of voor de informatie op
deze websites, noch is zij verantwoordelijk
voor de content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/of websites
waarnaar wordt verwezen.
Wijzigingen
OMG2014 behoudt zich het recht voor de
op of via deze website aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van
deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder
hiervan nadere aankondiging te doen. Het
verdient aanbeveling periodiek na te gaan
of de op of via deze website aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van
deze disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het
Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen uit hoofde van of in verband met
deze disclaimer zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.
Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze
disclaimer of onze website kunt u contact
opnemen met Operatie Market Garden
2014 via info@omg2014.nl.

