Disclaimer
Gameland – Het Game Portaal

Algemeen
Gameland.nl is een onderdeel van Kostprijscalculatie.

Inhoudelijk
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de site Gameland.nl en de daarin opgenomen links en informatie. Desondanks kunnen wij niet
instaan voor de volledigheid, juistheid of recentheid van de inhoud van deze site. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
enigerlei schade (direct of indirect) van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site, of door het (on)bereikbaar
zijn van deze site door wat voor oorzaak dan ook.

Artikelen en/of advertenties
De meningen en beweringen welke in mededelingen en/of artikelen en/of advertenties op deze site en/of op haar dochterpagina’s en/of op de
sites waarnaar gelinkt wordt, geuit worden, zijn die van de auteur en/of adverteerder en/of eigenaar van de gelinkte site en niet
noodzakelijkerwijs die van de webmaster, beheerder en eigenaar van Gameland of internet provider. Gameland kan hiervoor op geen enkele
manier verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade (direct of indirect) die mogelijk hieruit zou
kunnen voortvloeien.
Gameland behoudt zich het recht voor om geplaatste links, banners, foto’s, video’s, sponsoring, advertenties of logo’s te verwijderen zonder
restitutie van betaling of voorafgaande kennisgeving, indien deze om welke reden dan ook niet (meer) gerelateerd zijn aan games in het
algemeen, of dusdanig van aard zijn veranderd na de overeengekomen plaatsing op de site, dat zij niet meer de doelgroep van Gameland dienen.

Vrijwaring
Gameland kan niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt zal zijn voor het doel waarvoor de site wordt geraadpleegd. Alle
informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in de staat “zoals het is”, zonder enige impliciete garantie of zekerheid ten aanzien van
bruikbaarheid of deugdelijkheid voor een al dan niet bepaald doel. Gameland. geeft geen garantie noch ondersteuning aan welk product of dienst
dan ook genoemd op deze site of aan beweringen van vervaardigers en/of leveranciers. De gebruikers van deze site worden aangeraden om zelf
onafhankelijke inlichtingen in te winnen of te onderzoeken of de informatie welke op deze site te vinden is al dan niet correct of betrouwbaar is.

Wijzigingen/aanvullingen
De inhoud van deze site wordt regelmatig ververst en/of aangepast c.q. aangevuld. Gameland behoudt zich het recht voor om eventuele
wijzigingen en/of aanvullingen zonder opgaaf van reden of kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
Gameland is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt, alsmede de wijze waarop deze met uw (privé)gegevens
zullen omgaan. Lees altijd de (algemene) voorwaarden, disclaimer en/of copyright (indien aanwezig) van deze sites zorgvuldig door.
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