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Artikel 1 - Algemeen

WhyBecause verleent u hierbij toegang tot https://dea.amsterdam ("de Website") en
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en ander materiaal. Bij het ontwerpen en
samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een
e-mail naar hello@whybecause.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem
zo spoedig mogelijk te verhelpen.

WhyBecause 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.

Artikel 2 - Beperkte aansprakelijkheid

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

WhyBecause 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. 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 WhyBecause. In het bijzonder zijn alle prijzen op de
Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

WhyBecause kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor hyperlinks naar websites
of diensten van derden.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De inhoud
van de website wordt deels op geautomatiseerde wijze verkregen. WhyBecause doet haar
uiterste best om deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, verouderd en/of onjuist is.

Artikel 3 - Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en
het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan WhyBecause.
Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
WhyBecause. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar
hello@whybecause.nl.
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