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SH Creditmanagement is statutair gevestigd te Blaricum en opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, 32092670. 

	

 
De informatie op deze website en via de sociale media is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet 
bedoeld als advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op grond van deze informatie. 

 
SH Creditmanagement wil u informatie geven die juist is, en die volledig en actueel is. Wij gebruiken daarvoor 
bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. Toch kan SH Creditmanagement niet garanderen dat de 
informatie op deze website of via de sociale media juist, volledig en actueel is. 

 
SH Creditmanagement kan niet garanderen dat www.shcreditmanagement.nl foutloos werkt of ononderbroken werkt. 

 
Het is niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het gebruik van andere bezoekers van de website 
kan storen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het functioneren van de website in 
gevaar kan brengen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die de geboden informatie of 
onderliggende software kan beschadigen of ontregelen. 
 
Op www.shcreditmanagement.nl kunnen links staan die verwijzen naar websites van andere organisaties. Dit 
betekent niet dat SH Creditmanagement de producten of diensten van deze organisaties aanbeveelt. SH 
Creditmanagement controleert websites van andere organisaties niet, ook niet op nauwkeurigheid, juistheid, 
redelijkheid, betrouwbaarheid of volledigheid. 
 
Verwijst SH Creditmanagement naar andere websites? En gebruikt u deze websites? Dan is dat uw eigen 
verantwoordelijkheid en uw eigen risico. SH Creditmanagement wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de 
hand voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van andere websites. 
 
SH Creditmanagement en de relevante rechthebbenden behouden zich alle rechten voor. Hieronder vallen 
auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het gaat om alle rechten die 
betrekking hebben op informatie die wordt gepresenteerd op de www.shcreditmanagement.nl 
 of via sociale media. Hiertoe behoren bijvoorbeeld teksten, grafisch materiaal, foto’s, illustraties en logo's. 

 
Het is toegestaan om deze informatie te downloaden of te printen voor uw persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van SH Creditmanagement of de rechthebbenden is het niet toegestaan om het volgende te 
doen met de inhoud van www.shcreditmanagement.nl 
• De inhoud te kopiëren. 
• De inhoud over te nemen. 
• De inhoud te vermenigvuldigen. 
• De inhoud op welke wijze dan ook te distribueren. 
• De inhoud openbaar te maken. 
 
SH Creditmanagement kan de informatie op de website en deze Disclaimer tussentijds veranderen. Zorg dat u deze 
regelmatig leest. Zo weet u steeds wat er is veranderd. 
 
Op de website en deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting 
bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan over de website en over de informatie die SH 
Creditmanagement verstrekt. 

 


