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Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Naam en maatschappelijke zetel van de verzekeraar:
Naam en adres van de verzekering in
geldig voor welk land

bemiddeling
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https:
//ec.europa.eu/consumers/odr .
Ons e-mailadres vindt u hierboven in de brochure.
We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een
arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7
Abs.1 TMG volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter
niet verplicht om verzonden of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden
te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.
Verplichtingen om het gebruik van Informatie volgens de algemene wetten blijft onaangetast.
Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een

specifieke overtreding. Na kennisgeving van toepasselijke schendingen, zullen we deze inhoud
onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan we de inhoud niet beïnvloeden.
Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De inhoud van
de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder of beheerder
van de pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen
op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder
concrete aanwijzingen voor een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke
links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud en werken die door de exploitanten van de site op deze pagina's zijn
gemaakt, vallen onder de Duitse auteursrechtwetgeving. De vermenigvuldiging,
verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het
auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of
maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, nietcommercieel gebruik.
Tenzij de inhoud van deze site is gemaakt door de exploitant, worden de
auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als
zodanig geïdentificeerd. Mocht u zich nog steeds bewust zijn van een inbreuk op het
auteursrecht, dan vragen wij om een notitie. Na kennisgeving van schendingen zullen
we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
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