
 

RvH Hosting 
Fonteinkruid 21 
3344CA Hendrik – Ido -Ambacht 

info@rvhhosting.nl 
www.rvhhosting.nl 

 

Disclaimer website & Email 
RvH Hosting, Hendrik-Ido-Ambacht 

KvK Rotterdam nr. 87470691 
BTW-id: NL004290763B70   

Pagina 1 van 2 

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op: 28 september 2022. 
The last update of this disclaimer is done at: 28 September 2022. 

Disclaimer website 
RvH Hosting besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op 
haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of 
onvolkomenheden in de website voorkomen. RvH Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het 
afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. RvH Hosting 
behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op 
de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren. 
 
De website van RvH Hosting biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. 
RvH Hosting staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of 
informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan. 
 
RVH Hosting pays the greatest possible attention and care to the data and information placed on its 
website. Nevertheless, it is possible that errors and/or imperfections may occur in the website. RVH 
Hosting accepts no liability for damage that arises as a result of or in connection with the use, 
reliance on or distribution of the data and information from the website. RVH Hosting reserves the 
right to change its website at any time without notifying third parties or denying third parties access 
to the website. 
 
The website of RVH Hosting also offers access to websites and/or information sources of third 
parties. RVH Hosting does not guarantee the content and functioning of these websites and/or 
information sources and is not liable for the consequences of their use. 
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Disclaimer email 
Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U vindt 
onze Algemene Voorwaarden op onze website www.rvhhosting.nl. 
 
Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk ons van de juiste adressering op de 
hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met 
anderen. RvH Hosting staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor 
de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door RvH Hosting te goeder trouw gegeven, maar 
wordt niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 
 
Our General Terms and Conditions apply to all our services and activities. You can download our 
General Terms and Conditions from our website www.rvhhosting.nl. 
 
If an e-mail is not intended for you, we kindly ask you to inform us of the correct address and 
remove the e-mail without using the information and sharing it with others. RvH Hosting is neither 
liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication 
nor for any delay in its receipt. Any e-mail messages from RvH Hosting are given in good faith but 
shall not be binding nor shall they construe any obligation. 


