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DISCLAIMER 
Arnhemse sportvereniging 

Uitspanning Door Inspanning 

 
 

 
Opmerkingen t.a.v. dit document 
 

Deze disclaimer is gerelateerd aan de site www.udi1896.nl. 
 

Deze disclaimer staat in textuele vorm op de betreffende website. 
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen, mits gepubliceerd op de 

website prefeleet het officiele PDF document boven de textuele website 
versie. 
 

 
 

  

http://www.udi1896.nl/
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Disclaimer voor www.udi1896.nl 
 
Artikel 1 

 
1. Arnhemse sportvereniging uitspanning door inspanning (Kamer van 

Koophandel: 40120290), hierna te noemen UDI 1896 Arnhem, verleent u 

hierbij toegang tot www.udi1896.nl (“de Website”) en publiceert hier ter 
informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

2. UDI 1896 Arnhem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de 
inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u 
mededeling te hoeven doen. 

3. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een 
concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten 

worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide 
offerte van de Website. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 
 
Artikel 2 
 

1. UDI 1896 Arnhem spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak 
mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en 

aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
2. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder 

enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen 

kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UDI 
1896 Arnhem. 

a. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud 

van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke 
fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  

b. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke 
fouten.De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs 
geautomatiseerde weg verkregen. 

3. UDI 1896 Arnhem doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te 
actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze 

inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. 
4. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. UDI 1896 

Arnhem oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht 

uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en 
waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het 
contactformulier. 

5. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van 
derden kan UDI 1896 Arnhem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten 
 
Artikel 3 

 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen 

bij UDI 1896 Arnhem en haar bezoekers. 
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2. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet 
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UDI 1896 Arnhem, 

behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van 
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders 

aangegeven is. 
 

Web server logs 
 

Artikel 4 
 
1. Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites, verzamelen we 

automatisch “web server log” informatie over u wanneer u één van onze 
websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website 

(genaamd een “web server”).  
2. De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie 

zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de 

pagina´s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, 
het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type 
besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows XP) en de domeinnaam 

met het domeinadres van uw Internet service provider (bv. AOL).  
3. Als een website “cookies” gebruikt (zoals hieronder beschreven), zal de 

web server ook deze informatie verzamelen.  
4. We bekijken regelmatig de server logs om te zien welke website pagina´s 

worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt 

gebruikt door onze bezoekers. Deze Web Statistieken stellen ons in staat 
onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in 

geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken in overleg met uw 
Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron 
van een dergelijk misbruik op te sporen. 

 

IP Adressen 
 
Artikel 5 

 
1. Deze website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP adres is een 

nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider 
zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP 
adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is 

een “dynamisch” adres).  
2. Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk 

is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat we 

registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie kan bevatten 
die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige 

breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en 
zou in verband gebracht kunnen worden met uw PC. 

3. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log 

informatie zoals hiervoor vermeld. 
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Cookies 
 
Artikel 6 

 
1. Deze website gebruikt geen technologie genaamd een “cookie”. Een cookie 

is een informatiebestandje dat de host computer van onze website 

(genaamd onze “web server”) verzendt naar uw computer (in feite naar uw 
browser bestand) wanneer u onze website betreedt. 

 

Overig 
 
Artikel 7 

 

1. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 


