Disclaimer
Disclaimer
DDSoft vzw, hierna te noemen als DDSoft, verleent u hierbij toegang tot
http://www.ddsoft.be en http://socialedata.ddsoft.be, ons dataplatform, en publiceert
hier data over organisaties voor mensen met een beperking, teksten, inzichten en
afbeeldingen voor en over mensen met een beperking en ontwikkelaars die apps voor
mensen met een beperking maken.
DDSoft behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud van www.ddsoft.be aan te
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven
doen.
De data op ons dataplatform, bevinden zich onder toezicht van de organisatie zelf. De
contactgegevens van de bevoegde organisaties vindt u onder de dataset “Organisaties”.
De informatie over de apps op http://www.ddsoft.be is bedoeld als vrijblijvend. DDSoft is
niet verantwoordelijk als een app uit de store van eender welk platform wordt gehaald.

Beperkte aansprakelijkheid
DDSoft spant zich in om de website http://www.ddsoft.be zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.ddsoft.be onder voorbehoud van tik- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke
fouten.
Voor de hyperlinks die opgenomen worden in onze websites naar andere websites of
diensten kan DDSoft nimmer aansprakelijk gesteld worden.
De data die op ons dataplatform (http://socialedata.ddsoft.be) staan, worden beheerd
door de organisaties zelf. DDSoft is dus niet aansprakelijk als de data onvolledig en/of
onjuist zijn.
Voor de data in de apps die werken met ons dataplatform kan DDSoft nimmer
aansprakelijk gesteld worden.
DDSoft kan niet garanderen dat de doorgegeven data steeds correct zijn. U kan ons
steeds verwittigen indien u merkt bepaalde data niet correct blijken te zijn.

Auteursrechten
Voor onze artikels http://www.ddsoft.be liggen alle rechten en intellectuele
eigendommen bij DDSoft.

