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HOS VEILIGHEIDSCOMBI 
 
Disclaimer 

Deze website, onder domeinnaam www.hosveiligheidscombi.nl, is eigendom van bij de Nederlandse 
Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming, HOS VeiligheidsCombi. HOS VeiligheidsCombi is 
geregistreerd onder KvK nummer 66457629 aan het volgende adres: Neerloopweg 3 A6, 4814 RS, 
Breda. 

Meer informatie over de disclaimer 
Met deze disclaimer willen wij alle bezoekers van onze website graag op de hoogte stellen en meer 
informatie geven over de inhoud van de website. Het doel is de bezoeker te informeren en 
duidelijkheid te geven. Daarnaast is deze disclaimer enkel van toepassing op de website, 
www.hosveiligheidscombi.nl.  

Auteursrechten van de website 
Op onze website is er enkel gebruik gemaakt van copyright vrije en zelfgemaakte foto’s. De inhoud 
van de website is heeft daarnaast enkel betrekking op HOS VeiligheidsCombi. Hierdoor ligt het 
auteursrecht bij HOS VeiligheidsCombi.  

Actualiteit van de website 
De website is in 2017 ontwikkeld. Sindsdien wordt de inhoud regelmatig vernieuwd om up-to-date te 
blijven.  

Wijzigingen website en disclaimer 
HOS VeiligheidsCombi heeft het recht om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen, 
hierbij kunnen er ook wijzigingen plaatsvinden in deze disclaimer. Hiervan hoeft HOS 
VeiligheidsCombi geen melding te maken. HOS VeiligheidsCombi besteedt veel moeite op de website 
optimaal in te richten om uw gebruikt te optimaliseren. Het gebruik van de website is echter voor uw 
eigen risico. Zo garanderen wij niet dat alle informatie op de website op dit tijdstip volledig correct is. 

Intellectueel Eigendom 
De intellectuele eigendommen van deze website zijn onderdeel van HOS VeiligheidsCombi. Dit maakt 
het niet mogelijk om zonder schriftelijke toestemming informatie van de website of ander materiaal 
te kopiëren, hergebruiken of op te slaan, bij zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.  
 
Contact 
Voor meer informatie over deze disclaimer, onze website of HOS VeiligheidsCombi verwijzen wij naar 
onze contactgegevens. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 
info@hosveiligheidscombi.nl of +310853036215.  

 
 

 
 


