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Disclaimer 

Disclaimer Advocatenkantoor Belkhir Legal 

Toepassingsbereik 
Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe 
(reclame-)uitingen van Advocatenkantoor Belkhir Legal (“Belkhir Legal”), waaronder de uitingen via 
de door Belkhir Legal geëxploiteerde website en de door Belkhir Legal verstuurde elektronische 
nieuwsbrieven.  

Disclaimer 
Advocatenkantoor Belkhir Legal heeft de informatie op deze internetsite en in onze nieuwsbrieven met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat de 
aangeboden informatie incorrect en/of incompleet is. Belkhir Legal is niet aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door direct of indirect gebruik van de aangeboden 
informatie of materialen afkomstig van deze internetsite. Aan de inhoud van de internetsite of van de 
nieuwsbrieven kan op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Belkhir Legal heeft te allen tijde het recht om - zonder voorafgaande waarschuwing - wijzigingen op 
de website aan te brengen. 

Deze internetsite maakt gebruik van Google Analytics om de gegevens van de website te analyseren. 
Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 
cookies om de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd wordt 
door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij de houden hoe 
websites worden gebruikt om rapporten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten 
aan te bieden met betrekking tot internetgebruik en -activiteiten. 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk worden verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het 
gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij 
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt 
benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt 
u via http://www.dzw.gr/c1e3e eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt 
geblokkeerd. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van 
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 


