
Disclaimer Post Consultancy B.V. 
Post Consultancy B.V. (Kamer van Koophandel:67929680), hierna te noemen Post Consultancy, 

verleent u hierbij toegang tot postconsultancy.com en publiceert hier ter informatie teksten, 

afbeeldingen en andere materialen. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken 

van de website stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van de onderstaande 

gebruiksvoorwaarden. Post Consultancy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de 

inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven 

doen. De website heeft slechts algemene informatieve doeleinden en de gepubliceerde informatie 

op de website is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. 

 

Website 
Hoewel Post Consultancy de grootst mogelijke zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en 

actualiteit van de gegevens op haar website, kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet altijd 

voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op 

de website aangeboden informatie. Post Consultancy is dan ook niet aansprakelijk voor schade 

als gevolg van het gebruik van de website, onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden 

informatie op de website en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de 

website. 

 

De website van Post Consultancy BV bevat verwijzingen en/of links naar andere websites en/of 

toont (fiscale) nieuwsberichten die niet door Post Consultancy worden beheerd. Deze zijn 

opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website (en nieuwsbrief) en te goeder trouw 

geselecteerd voor de doelgroepen van Post Consultancy en/of doelgroepen van Post 

Consultancy hebben zich zelf geabonneerd op deze informatie. Post Consultancy aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid 

van dergelijke informatie en/of websites. 

 

Post Consultancy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andersoortige 

elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt dan ook geen enkele 

aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdige ontvangst of verwerking van deze berichten. 

 

Informatie gebruiken 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website, de daarop getoonde informatie 

en materialen liggen bij Post Consultancy en haar licentiegevers.  

Post Consultancy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met 

betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch 

materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te 

downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weforsea of de rechtmatige toestemming van 

de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor 

eigen persoonlijk (en niet commercieel) gebruik.  


