Disclaimer
Govaka cvba is eigenaar van deze website
Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, logo’s, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, afbeeldingen, … zijn beschermd door
intellectuele rechten en zijn eigendom van Govaka cvba of rechthoudende derden.
Aansprakelijkheid
De informatie op onze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan niet als een persoonlijk, professioneel
of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Govaka cvba doet er alles aan om aan de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie te
voldoen. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat er toch onjuistheden zich voordoen. Indien
er onjuistheden zijn, zal Govaka cvba dit zo snel mogelijk rechtzetten.
Govaka cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie op onze website kan je die steeds melden via
info@govaka.be.
Govaka cvba kan de inhoud van de site (links inbegrepen) altijd zonder aankondiging of kennisgeving
aanpassen. Govaka cvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Govaka cvba
is eveneens niet aansprakelijk voor schade te wijten aan het gebruik van links naar websites van
derden.
Deze website bevat links naar websites of pagina's van derden. Govaka cvba heeft geen controle
over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de content of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.
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