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Hoofddomein VoorAuto.nl en subdomeinen t.b.v. klanten van Voor Auto
Voor Auto heeft www.voorauto.nl als hoofddomein en www.demo.voorauto.nl als subdomein.
Voor Auto biedt websites voor auto- en garagebedrijven aan. Een klant die een website van Voor Auto
afneemt heeft de keuze uit twee soorten domeinnamen:
• klant beschikt over een eigen domeinnaam;
• klant maakt gebruik van een subdomein van Voor Auto. (XXX.voorauto.nl).
Bij de toelichting over disclaimers maken we een onderscheid tussen onze content op
www.voorauto.nl en demo.voorauto.nl en de domeinnamen van onze klanten, die een website via
Voor Auto hebben afgenomen.

Disclaimers domein Voor Auto (www.voorauto.nl / www.demo.voorauto.nl)
1. Disclaimer voor e-mailberichten
Een e-mailbericht van Voor Auto wordt verstuurd vanuit de e-mailadressen alles@voorauto.nl of van
alles@voormobiliteit.nl en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je dit bericht
ten onrechte hebt ontvangen, neem dan alstublieft contact met ons op per kerende e-mail. Tevens
verzoeken we jou het originele e-mailbericht te vernietigen. Inzage, gebruik en verspreiding van de
inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde. Wij zijn niet
aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

2. Disclaimer voor www.voorauto.nl / www.demo.voorauto.nl, nieuwsbrieven & social mediakanalen van Voor Auto
Wij besteden veel aandacht aan de content op onze website www.voorauto.nl, onze
demopagina, nieuwsbrieven en social media (hierna mediakanalen genoemd). Wij proberen via onze
mediakanalen altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch kan het voorkomen dat gegeven informatie
onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade
als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze mediakanalen beschikbare informatie of
documenten.
Op onze mediakanalen kunnen hyperlinks zijn geplaatst die naar websites van derden leiden. Voor
Auto controleert of onderhoudt deze websites niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de
inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.
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De auteursrechten (teksten, foto’s en video’s) op onze mediakanalen behoren toe aan Voor Auto. Het
is niet toegestaan de inhoud van deze kanalen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze of vorm dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Voor Auto. Onder schriftelijk wordt bedoeld per brief, WhatsApp of
e-mailbericht.
Op bovenstaande is een uitzondering. Teksten over onze producten en diensten op onze website
mogen voor niet-commercieel maar wel eigen gebruik worden gebruikt.
Wij maken gebruik van stockfoto’s, waarbij wij letten op de regels die voortvloeien vanuit het
auteursrecht, portretrecht en het privacyrecht.
De verstrekte informatie op onze mediakanalen kan op ieder moment zonder verdere aankondiging
worden gewijzigd.
Heb je nog vragen over deze disclaimers? Neem dan gerust met ons contact op.

Disclaimers subdomeinen Voor Auto en eigen domeinnamen
Klanten die een website van Voor Auto afnemen zijn geheel zelf verantwoordelijk voor de geplaatste
content op de website. (teksten, foto’s en video’s) Dit geldt ook voor de verstuurde e-mailberichten.
Hierbij wordt geen onderscheid tussen een website met een eigen- of subdomein. (bv.: eigen domein
autopietsersen.nl of gekozen subdomein pietersen.voorauto.nl)
Voor Auto kan dan ook op geen enkele wijze voor de inhoud van website en e-mail van onze klanten
aansprakelijk worden gesteld.
Voor Auto verwacht dat al haar klanten zich aan de Algemene Voorwaarden van Voor Auto houden.
Voor Auto adviseert haar klanten om zelf Algemene Voorwaarden, een privacybeleid en een
disclaimer voor hun mediakanalen op hun website te plaatsen. Voor Auto voert geen controle op haar
adviezen uit.
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