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Disclaimer
Juistheid van informatie
De online producten van Smart FMS zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. We streven er vanzelfsprekend naar om altijd correcte en actuele informatie
te bieden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat je informatie tegenkomt die niet (meer)
klopt. Als je ons dat laat weten via de Service Desk, dan zullen wij dit zo snel mogelijk
aanpassen.

Aansprakelijkheid
Smart FMS is niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel die direct of indirect het
gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de toegang tot of het gebruik van de
webservice of de aangeboden informatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade
die geleden wordt ten gevolge van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt
door of namens de webservice of derden via. Smart FMS adviseert je steeds een
deskundige te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie
toegespitste advies.

Copyrights
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten,
merkrechten, octrooien, andere intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen,) met
betrekking tot de webservice, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen
gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken,
logo's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan - berusten bij Smart
FMS en/of onze licentiegevers of de derde rechthebbende.

Toestemming
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het je niet
toegestaan de door Smart FMS verstrekte informatie of programmatuur, of delen daarvan,
geheel of gedeeltelijk over te nemen, te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te
hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
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Smart FMS werkt sinds 1998 met
talentvolle professionals die passie
hebben voor hun werk. Zij weet
zich te onderscheiden door haar
hoogwaardige gestandaardiseerde
oplossingen, primair gericht op de
bedrijfsvoering van uw organisatie.
Slimme oplossingen die direct
resultaat opleveren en u helpen
streven naar succes.
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To innovate your business

SMART FMS
Ds. Kuypersstraat 16
3863 CA Nijkerk
Postbus 2593
3800 GC AMERSFOORT
© Smart FMS B.V.
All rights reserved. All trademarks mentioned
herein belong to their respective owners.

Tel: (033) 496 06 51
KvK: 32095324

