
Disclaimer Rechtsbijstandportaal

Algemeen
In dit document wordt verteld waar het Rechtsbijstandportaal wel en niet verantwoordelijk voor is.
De informatie op onze website(s) is met aandacht en zorg gemaakt. Maar het kan zijn dat op of via
deze website informatie verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. Ook kan de website, zonder
dat we dit aan u melden, worden aangepast. Dit is zo voor de inhoud én de vormgeving van de site
(dus: hoe de site eruit ziet). Advies is regelmatig te kijken op de site en dan goed op te letten of de
informatie (ook de informatie die u nu leest) is veranderd.
Een deel van de informatie op de website is voor rechtzoekenden, andere informatie is weer voor
hulpverleners of organisaties waar het Rechtsbijstandportaal mee samenwerkt of voor het
Rechtsbijstandsportaal zelf. Niet alle informatie zal daarom voor u nuttig of bruikbaar zijn.

Aansprakelijkheid
Door bezoek aan en/of gebruik van (informatie) op deze website, geeft u toestemming voor dat wat
hieronder geschreven staat:
Het Rechtsbijstandportaal neemt geen verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) voor directe en/of
indirecte, immateriële (dit is alles wat niet beet te pakken is, bijvoorbeeld voordeel, reputatie, emotie
of gevoel) schade. Ook is het Rechtsbijstandportaal niet verantwoordelijk voor gevolgschade (schade
die voortkomt uit schade), bijvoorbeeld het mislopen van klanten, opdrachten of winst in uw bedrijf of
schade van uw goede naam. Denk hierbij aan schade die bijvoorbeeld voortkomt uit:

- dingen die stuk zijn, virussen of andere fouten in de apparaten en programma's die nodig zijn
om het systeem te laten werken (dit heet: ‘software’) en toegang kunnen geven tot het
gebruiken van deze website;

- het gebruiken van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
- De manier waarop de website werkt;
- het niet-beschikbaar zijn van de website;
- het misbruik maken van deze website;
- het verliezen van uw of andere informatie;
- het downloaden of gebruiken van software of documenten die via deze website beschikbaar

is of zijn,
- claims (vorderingen) van anderen in verband met het gebruiken van deze website.

Het Rechtsbijstandportaal is wel verantwoordelijk voor zaken die hierboven staan, als de leiding van
het portaal zich bewust onverantwoordelijk gedraagt.


