
   
 
Disclaimer website vidor.nl van Vidor Projectontwikkeling B.V. 

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en is bedoeld om u zo goed mogelijk, 
bondig te informeren. Niettemin kan het voorkomen dat u onjuistheden aantreft en/of meent dat 
informatie onvolledig is. Wij stellen het op prijs indien u dat kenbaar maakt via info@vidor.nl 

Wij streven er naar de informatie op deze website regelmatig zo actueel mogelijk te houden. 
Niettemin kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet meer actueel of achterhaald is. Mocht u 
actuele informatie behoeven neem dan contact op via info@vidor.nl 

Links op deze website naar andere websites (van derden) zijn er om u zo goed mogelijk direct te 
informeren. Het kan voorkomen dat de informatie op de websites van derden onjuist, onvolledig 
en/of achterhaald is.  Wij kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mocht u dit 
aantreffen dan verzoeken wij u de beheerder van de betreffende website daarvan op de hoogte te 
stellen. 

Mede gelet op het voorgaande kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. 
Wilt u actuele en/of meer volledige informatie ontvangen, stuur dan een bericht aan info@vidor.nl 

Tevens garanderen wij geen foutloos en/of veilig gebruik van de website. 

Het is zonder schriftelijke toestemming van Vidor Projectontwikkeling B.V. - en waar van toepassing 
andere rechthebbenden - niet toegestaan pagina’s, lay-outs, grafische vormgeving, teksten, logo’s, 
foto’s of afbeeldingen te kopiëren, downloaden en/of op enige wijze openbaar te maken. Dit 
uitgezonderd de stukken als opgenomen onder “Downloads” op de pagina “Nadere info”. De daarin 
opgenomen documenten betreffende de DNR 2011 zijn van BNA en NLingenieurs. Zij geven daarin 
aan dat het gebruikers vrij staat de DNR 2011 te gebruiken bij het aangaan van overeenkomsten. 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het voorgaande. 

Bij de samenstelling van de website hebben wij ons ook gebaseerd op informatie van derden en 
foto’s danwel afbeeldingen gebruikt van derden. Voor zover ons bekend is daar toestemming voor 
verleend en waar van toepassing hebben wij de eigenaar en/of bron vermeld. Mocht u menen dat 
dat ontbreekt dan verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken via info@vidor.nl 
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