
 

 

 

 

 

 
Disclaimer  

  

COPYRIGHT © Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V., 2019. 

 

Alle rechten voorbehouden. Deze website en bijhorende documentatie is gebaseerd op materiaal waarvan 

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. 

Hoewel Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. alles in het werk heeft gesteld om er voor zorg te 

dragen dat de informatie hierin juist en accuraat is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. 

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk 

voortvloeit uit het gebruik van de in op deze site opgenomen informatie.  

 

• De gegevens en bijzonderheden zijn slechts weergegeven als een algemene beschrijving die dient als 

leidraad voor potentiële kopers/huurders en dient niet te worden beschouwd als een offerte of 

contract, of onderdeel daarvan.  

  

• Beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en 

het gebruik benodigde vergunningen en alle overige gegevens en bijzonderheden te goeder trouw 

zijn verstrekt, doch dat potentiële kopers/huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen 

voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of 

anderszins. 

  

• Geen enkele medewerker van Hopman en Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. gemachtigd is met 

betrekking tot de getoonde onroerende zaken een opgave te doen of garantie te verstrekken, die de 

verkoper/verhuurder bindt. 

 

• Indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan 

betreft dit een persoonlijk oordeel van Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting BV en/of derden 

die door deze zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een 

dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door Hopman & 

Schreuder Bedrijfshuisvesting BV of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

   

• Hopman en Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. op geen enkele wijze jegens de gebruiker van de 

verstrekte  verkoop-/verhuurinformatie en/of jegens anderen aansprakelijk is ter zake van 

eventuele onjuistheden in deze of nader te geven informatie. 

 

• De eventueel ontvangen toegangscode tot de Dataroom noch het ter beschikking stellen van de 

verkoopdocumentatie met betrekking tot een registergoed, in welke vorm dan ook, impliceert op 

geen enkele wijze een aanbod van de zijde van Verkoper en haar adviseurs. Een kandidaat kan 

hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het voeren van 

enige onderhandelingen met Verkoper of Verhuurder en haar adviseurs.  

 

 

 


