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Algemeen 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website 
www.solutio.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze 
website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met 
de toepasselijkheid van deze disclaimer.  
 
Informatie van derden en auteursrechten 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene infor-
matie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden 
ontleend. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze mate-
rialen liggen bij Solutio proces optimalisatie b.v.. Het kopiëren, verspreiden 
en elk ander gebruik van deze materialen (waaronder alle teksten, grafisch 
materiaal en logo’s) is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van 
Solutio proces optimalisatie b.v., behoudens en slechts voor zover anders 
bepaald in regelingen van dwingen recht (zoals citaatrecht), tenzij bij spe-
cifieke materialen anders aangegeven is. 
U mag informatie op onze website wel afdrukken en/of downloaden voor 
eigen persoonlijk gebruik. 
 
Aansprakelijkheid en onjuistheden 
De website www.solutio.nl is met zorgvuldigheid door Solutio proces opti-
malisatie b.v., en informatie door derden aangeleverd, samengesteld. Des-
ondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Solutio pro-
ces optimalisatie b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade die, direct of 
indirect, ontstaat als gevolg van het bezoek aan onze website, de (on)be-
reikbaarheid van de website of het afgaan op onjuiste informatie op onze 
website.  
Solutio proces optimalisatie b.v. behoudt zich daarbij het recht om op elk 
moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder 
daarover aan u mededeling te hoeven doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De informatie op de website www.solutio.nl is bedoeld als vrijblijvend en 
niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkom-
sten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aan-
geduide offerte van Solutio proces optimalisatie b.v. en door een be-
voegde entiteit. 
 
Opslaan persoonsgegevens 
De informatie die Solutio proces optimalisatie b.v. van u verkrijgt via deze 
website zullen met de uiterste nauwkeurigheid worden verwerkt. Bij het 
verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met de privacyver-
klaring van Solutio proces optimalisatie b.v.. De privacyverklaring is terug 
te vinden op de website www.solutio.nl. De persoonsgegevens die Solutio 
proces optimalisatie b.v. verkrijgt worden enkel gebruikt voor het verwe-
zenlijken van de afgesloten diensten en zullen worden vernietigd wanneer 
deze niet langer relevant worden geacht of grond van de doelstelling of op 
juridische voorwaarden. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, 
vernietiging of dataportabiliteit van uw gegevens. Bij vragen of verzoeken 
zie onze Privacyverklaring of neem contact op via info@solutio.nl  
 
Melden onjuistheden www.solutio.nl  
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze 
systemen zit of dat er een onjuiste informatie wordt vermeld op de website. 
Als u een kwetsbaarheid of onjuistheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel 
mogelijk te melden via het e-mailadres info@solutio.nl zodat wij de beno-
digde maatregelen kunnen treffen.  
 
 
Bergen op Zoom, 5 maart 2018 


