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Disclaimer 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, 
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Juistheid van gegevens en website van derden 

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het 
kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan 
ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden 
onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Wij houden ons 
het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen. 

Uw persoonlijke gegevens 

Door het aanvragen van onze informatie of het maken van een reservering, wordt u automatisch 
opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens uitdrukkelijk alleen om u de nodige 
informatie voor uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante 
aanbiedingen. 

  



 

 

 

 

Disclaimer 

By visiting this website and/or using the information provided on or via this website, you declare that 
you accept the applicability of this disclaimer. 

Accuracy of data and website of third parties 

We make every effort to ensure that the information you find on this website is correct. However, it is 
possible that the information is incomplete and/or correct. We accept no liability for any form of 
damage that may arise from the use of the information. In addition, we accept no liability for sites that 
are not maintained by us, referenced or containing references to our site. We reserve the right to 
change the content of the site without notice. 

Your personal information 

By requesting our information or making a reservation, you will automatically be included in our 
address file. We use your data expressly only to send you the necessary information for your stay and 
to keep you informed of interesting offers. 

 


