
 

 

 

e-mail disclaimer 
 
 
De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, 

noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de 

kant van interiorinput. InteriorInput waarborgt niet de accuraatheid en 

volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke 

aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van 

dit e-mail-bericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde 

mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch 

handelen op grond van de inhoud.  

Digitale tekeningen die u per e-mail krijgt aangeleverd, zijn een kopie van 

het origineel en dienen uitsluitend als onderlegger voor uw werkzaamheden. 

Deze tekeningen blijven ten allen tijde eigendom van interiorinput en vallen 

onder het auteursrecht. Deze digitale gegevens mogen niet worden 

vermenigvuldigd en interiorinput behoudt zich alle rechten voor. 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat deze digitale tekening gebruikt kan 

worden voor het aangeven van de gegevens en voor het maken van 

lichtdrukken ten behoeve van het project, maar dat de gegevens en 

basisuitgangspunten inclusief de onderhoek zonder onze schriftelijke 

toestemming geenszins aangepast, gewijzigd of verwijderd mogen worden. 

Het vermelden van deze tekst in de e-mail en niet rechtstreeks op de 

tekeningen is duidelijk genoeg, mits het duidelijk is waar de tekst in de e-

mail betrekking op heeft. 

Any information transmitted by means of e-mail (and any of its attachments) 

is intended exclusively for the addressee or addressees and for those 

authorized by the addressee or addressees to read this message. Any use by 

a party other than the addressee or addressees is prohibited. The 

information contained in an e-mail (or any of its attachments) may be 

confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure and the 

attorney-client privilege. 
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