
Disclaimer 

Wanneer geldt de disclaimer? 

Deze disclaimer geldt wanneer u de website www.ziemann.nl bezoekt. 

Van wie is website? 

De website is van ZIEMANN Cashservice NL BV., Coenecoop 530, 2741PS te 

Waddinxveen. 

Wat is nog meer belangrijk? 

ZIEMANN CashService NL bv. is in Nederland ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel (KvK) onder nummer 85872679. Het BTW-nummer is : 

NL863776346B01 Ons rekening nummer luidt: DE51 6805 0101 0014 2319 37; BIC 

Code : FRSPDE66 

Wat moet ik weten als ik de website bezoek? 

Op onze website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie 

niet voor uw persoonlijke situatie gemaakt is. Wij geven u op de website daarom 

geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen 

verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie op onze website een 

beslissing neemt. Teneinde van een persoonlijk advies of op een op maat gemaakt 

voorstel voorzien te worden kunt u of via de aangeleverde link of de vermelde contact 

gegevens uw vraag of verzoek bij ons neerleggen. 

 

Wij stellen alles in het werk om onze website zo veel mogelijk bereikbaar te doen 

zijn. Toch kan het voorkomen dat door omstandigheden de website tijdelijk niet 

beschikbaar is. Wij zijn echter niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.  

 

Wij doen ons best om de informatie op onze website zo betrouwbaar mogelijk te 

doen zijn. Toch kan het voorkomen dat verouderde of niet volledige gegevens 

getoond worden. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.  

 

Alle informatie opgenomen op de website www.ziemann.nl is van Ziemann 

Cashservice NL BV. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl, logo’s etc. U mag 

onze gegevens natuurlijk gebruiken voor privé-doeleinden zoals opname van 

gegevens in werkstukken. Wij zien dan wel graag onze naam vermeld als 

bronvermelding zijnde : www.ziemann.nl. Wij verzoeken u de teksten logo’s etc. niet 

te veranderen of aan te passen. Voor commerciële doelstellingen zal altijd vooraf 

toestemming gevraagd dienen te worden.  

 

De informatie op de website www.ziemann.nl is bedoeld voor onze Nederlandse 

klanten of geïnteresseerden. 


