
I. DISCLAIMER 
 

Deze website wordt beheerd door Stichting Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED) 

zoals hieronder omschreven. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden 

ontleend. Onder gegevens worden ook verwijzingen naar andere sites verstaan, die al dan niet 

worden aangeduid middels een link. OFED streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. 

Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud niet actueel, onvolledig en/of onjuist is.  

 

OFED aanvaardt hiervoor in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel 

als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel 

voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel 

voor risico van de gebruiker.  

 

II. Gebruik informatie 

OFED behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle 

op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video’s en 

logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen of verspreiden in wat 

voor vorm dan ook, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door OFED (info@ofed.nl).  

 

III. Wijzigingen 

OFED 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 internetsite aangeboden 

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

 

IV. Aangeboden informatie 

 

OFED is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de ETD, de elektrotechnische detailhandel en 

biedt kennis aan iedereen die werkt of wil werken in deze branche. Vanuit deze rol zijn we ons volledig 

bewust van de taak een website met zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin 

kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende onjuistheden. Heeft u 

opmerkingen over de inhoud?  Dan verzoeken wij u uw reactie in te sturen via ons contactformulier. 

Ook suggesties zijn van harte welkom. 

 

V. Verwijzingen 

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. OFED is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het bezoeken van een externe website is volledig 

voor eigen rekening en risico van de bezoeker. OFED geeft geen garanties met betrekking tot de 

inhoud, betrouwbaarheid van deze sites en kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of 

letsel direct of indirect voortvloeiend uit het bezoeken hiervan. 
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