
DISCLAIMER 

Edam, februari 2021 

Fernus&Friends: een beschermde handelsnaam van Manhaft BV, gevestigd aan de Lingerzijde 62, 

1135 AS te Edam NL. 

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.fernus.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. In geval van tegenstrijdigheid 

tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze 

disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen 

rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend.  

INFORMATIE GEBRUIKEN 

Fernus&Friends behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met 

betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle modellen, teksten, 

grafisch materiaal en logo’s). De modellen, het beeld- en woordmerk van Fairenheit zijn 

gedeponeerd bij BOIP onder nummer 1421112 en derhalve beschermd eigendom van 

Fernus&Friends/Manhaft BV. 

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze 

openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande 

toestemming van Fernus&Friends of de rechtmatige toestemming van een andere rechthebbende. U 

mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Via 

het emailadres kunt u meer informatie aanvragen. 

WIJZIGINGEN 

Fernus&Friends behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met 

inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere 

aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website 

aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde 

van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter in Nederland. 
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