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Disclaimer 

Deze disclaimer is van toepassing op het 

gebruik van de website 

www.froukjedijkstra.com. Door gebruik te 

maken van deze website verklaart u zich 

akkoord met deze disclaimer. Deze disclaimer 

betreft handelsnaam Froukje Dijkstra Consult 

met website www.froukjedijkstra.com, 

gevestigd te ’s-Hertogenbosch onder KvK-

nummer 65261844.  

Informatie via de website 

De informatie op deze website is met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid 

samengesteld. Helaas kan Froukje Dijkstra 

Consult niet voorkomen dat deze website 

mogelijk fouten bevat. Zij staat dan ook niet in 

voor de juistheid of volledigheid van de 

informatie op deze website. Aan de inhoud 

kunnen geen rechten worden ontleend. Wij 

raden u aan om juistheid en volledigheid altijd 

vooraf te verifiëren voordat u er enige actie of 

nalaten op baseert. 

Algemene voorwaarden 

Zowel organisaties als particulieren kunnen via 

deze website een beroep doen op 

aangeboden diensten door Froukje Dijkstra 

Consult. Op alle overeenkomsten zijn 

algemene voorwaarden van toepassing. De 

algemene voorwaarden zijn immer via haar 

website te raadplegen. 

Gegevensverwerking 

Froukje Dijkstra Consult vindt het belangrijk 

dat haar dienstverlening transparant, 

betrouwbaar en persoonlijk is. Voor 

verwerking van persoonsgegevens welke aan 

Froukje Dijkstra Consult worden verstrekt via 

de website kunt u het privacy reglement op 

deze website raadplegen. 

Koppelingen naar andere websites 

Deze website kan koppelingen of hyperlinks 

bevatten naar websites van derden. Froukje 

Dijkstra Consult heeft geen zeggenschap over 

die sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk 

voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en 

rechtmatigheid van die websites en sluit 

iedere aansprakelijkheid waar het deze 

websites betreft uit. 

Intellectuele eigendomsrechten en 

colofon 

Froukje Dijkstra Consult behoudt alle 

intellectuele eigendomsrechten waaronder 

auteursrechten, merk- en modelrechten met 

betrekking tot alle op of via deze website 

aangeboden informatie. Het is niet toegestaan 

informatie van deze website te kopiëren, te 

downloaden, of op enigerlei andere wijze 

openbaar te maken, te verspreiden of te 

verveelvoudigen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Froukje Dijkstra 

Consult.  

Online reageren 

Wanneer deze website u de mogelijkheid 

biedt te reageren worden geuite beweringen 

en meningen op eigen titel en voor eigen 

rekening en risico geplaatst. Het is niet 

toegestaan discriminerende, racistische, 

seksistische en/of pornografische bijdragen 

aan te bieden of om kwetsende, beledigende 

en/of lasterlijke uitlatingen op de website te 

plaatsen. Froukje Dijkstra Consult behoudt 

zich het recht voor inhoud die wordt gedeeld 

op deze website te publiceren, wijzigen, 

weigeren of te verwijderen. Froukje Dijkstra 

Consult heeft tevens te allen tijde het recht 

om ontoelaatbare bijdragen direct te 

verwijderen en/of gebruikersaccounts te 

blokkeren. 

Online communicatie 

Froukje Dijkstra Consult zal toegestuurde 

digitale contactformulieren en/of andere 

berichten zo spoedig mogelijk in behandeling 

nemen.  
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Wijzigingen 

We behouden ons het recht voor om de 

informatie op deze website zonder 

aankondiging op ieder moment te wijzigen. 

Toepasselijk recht 

Op het gebruik van deze website is Nederlands 

recht van toepassing. De bevoegde 

Nederlandse rechter in het arrondissement 

waar Froukje Dijkstra Consult gevestigd is is bij 

uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele 

geschillen die in verband met het gebruik van 

deze website kunnen ontstaan. 

Contact 

Froukje Dijkstra Consult heeft met de grootste 

zorgvuldigheid de inhoud van deze website 

samengesteld. Mocht desondanks blijken dat 

zij een rechthebbende over het hoofd heeft 

gezien, dan verzoekt zij u vriendelijk contact 

op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen 

heeft over de inhoud van deze website, dan 

kunt u contact opnemen. U kunt Froukje 

Dijkstra Consult als volgt bereiken: 

● telefonisch op 06 4564759 

● via e-mail: info@froukjedijkstra.com 

● via het online contactformulier 


