Gebruiksvoorwaarden
Toepassing
Deze gebruiksvoorwaarden (“de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruik van de
website van Lawyers Alliance, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/ of diensten die aan u op of via
deze website verstrekt worden (“de Informatie”).
Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is alleen voor algemene informatie doeleinden en houdt geen advies in. Lawyers Alliance is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de website,
waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of door de onjuistheid of onvolledigheid van de
Informatie, tenzij die schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Lawyers Alliance.
Links
Voor zover deze website links bevat naar externe internet sites, is Lawyers Alliance niet aansprakelijk voor de
inhoud of het gebruik van die sites. Onze Privacy Statement is niet van toepassing op het verzamelen en het
gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van dergelijke externe sites.
Intellectuele eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en op de Informatie, inclusief auteursrechten en
andere intellectuele eigendomsrechten, in eigendom van Lawyers Alliance.
Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en om copieën daarvan te maken voor
eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Alle overige gebruik van de website of de
Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of copiëren van (een gedeelte van) de website van Lawyers Alliance in
enige externe internet site of het maken van links, hypertext links of deeplinks tussen de website van Lawyers
Alliance en enige andere internet site, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Lawyers Alliance.
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in verband
met deze Voorwaarden, met inbegrip van geschillen betreffende het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

