
Disclaimer 

We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Elke organisatie kan in beroep gaan 
tegen de uitslag van de ScamCheck bij de bron. Gebruik de uitslag van de ScamCheck om 

zelf een besluit te nemen over bijvoorbeeld de aankoop van een product. 
 
Als we een fout hebben gemaakt of onze site kunnen verbeteren, laat het ons dan weten. 

De uitslag van de ScamCheck wordt op basis van algoritmen en data gedaan. Aan de 

uitslag kunnen geen rechten ontleend worden. 

Neem contact met ons op 

Beperkte garanties 

Wij garanderen niet: 

• de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd; 
• dat het materiaal op de website up-to-date is; of 
• dat de website of enige dienst op de website beschikbaar blijft. 

 
We behouden ons het recht voor om één of al onze websitediensten stop te zetten of te 
wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar 

eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk 
anders bepaald in deze disclaimer, heeft u geen recht op enige vergoeding of andere 

betaling bij het stopzetten of wijzigen van enige websiteservice, of als we stoppen met het 

publiceren van de website. 
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de Algemene 

voorwaarden van de Ecommerce Foundation, sluiten we alle verklaringen en garanties uit 

met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van 
onze website. 

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de Algemene 
voorwaarden van ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, sluiten we alle 

verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze 

website en het gebruik van onze website. 

 

Beperking van de aansprakelijkheid 
ECP|Platform voor de InformatieSamenleving geeft geen garanties, expliciet of impliciet, 
en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot 

impliciete garanties of geschiktheid voor een bepaald doel.  

 

https://check.veiliginternetten.nl/contact


Verder geeft ECP|Platform voor de InformatieSamenleving geen garantie of verklaringen 

met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van 
het gebruik van de materialen op de website van Scamadviser die anderszins betrekking 

hebben op dergelijke materialen of op websites die aan deze website zijn gelinkt. 

 
ECP|Platform voor de InformatieSamenleving is in geen geval aansprakelijk voor welke 
schade dan ook die verband houdt met de inhoud die door ECP | Platform voor de 

InformatieSamenleving of gebruikers op de ScamCheck is gepubliceerd.  
 

Gebruikers van de diensten vrijwaren ECP | Platform voor de InformatieSamenleving voor 

alle aanspraken van derden. 
 
• Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortkomen uit een 

gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle. 
• Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar 

niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, 

verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill. 

• Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van 
gegevens, databases of software. 

• Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade 

of -schade. 
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