De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website

Uitgaande links naar andere websites
BUDGETSTROOM.NL is een onderdeel van SLIMCO V.O.F. en aanvaardt geen enkele
vorm van aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik van de
website BUDGETSTROOM.NL. De gebruiker is en blijft altijd zelf volledig
verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie correct is. Deze website verwijst
naar websites van derden en andere partijen. BUDGETSTROOM.NL heeft geen zeggenschap
over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen
geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken hier van. De uitgaande links van
BUDGETSTROOM.NL houden op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud van deze
websites of webpagina's.
Adviezen en aankopen via verkregen informatie door BUDGETSTROOM.NL
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven over een
bepaald product, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en
zonder dat BUDGETSTROOM.NL hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. De informatie
is mede afkomstig van winkels en fabrikanten en BUDGETSTROOM.NL aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze
informatie. Indien prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig
zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan is
BUDGETSTROOM.NL op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk
worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar
verstrekte informatie of links naar andere partijen. Het gebruik van BUDGETSTROOM.NL is
voor eigen risico van de bezoeker. Aankopen van producten of diensten als resultaat van de
verkregen informatie via BUDGETSTROOM.NL is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.
De inhoud van de door BUDGETSTROOM.NL gepubliceerde en samengestelde pagina`s is
ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de
genoemde informatie, feiten, meningen, of verwachtingen en uitkomsten staat
BUDGETSTROOM.NL niet in. Ook is BUDGETSTROOM.NL niet aansprakelijk voor
verliezen van adverteerders indien de website door een storing van een server bepaalde tijd
niet online is.

