Proclaimer LabMakelaar Benelux B.V.
LabForRent is onderdeel van LabMakelaar Benelux B.V.
LabMakelaar Benelux B.V. is eigenaar en beheerder van de website www.labforrent.nl.
LabMakelaar Benelux B.V. neemt verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website.
We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet
mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. De berichten op de pagina
‘blog’ evenwel actualiseren we niet.
Voor zover wij niet de teksten en beelden zelf hebben gegenereerd, is de informatie op
onze website ontleend aan bronnen die wij als betrouwbaar beoordelen. De juistheid en
volledigheid van de overgenomen informatie kunnen wij evenwel niet garanderen.
Ondanks onze inzet om juiste en volledige informatie te verstrekken, kan het voorkomen
dat u opmerkt dat er gegevens verouderd, anderszins onjuist of incompleet zijn of dat de
website op een punt niet werkt zoals verwacht. Wij vragen u om dat ons te laten weten
via info@labmakelaar.com, zodat wij actie kunnen ondernemen.
Om u van dienst te zijn hebben we op onze website verwijzingen (‘hyperlinks’)
opgenomen naar websites en artikelen van derden. Wij zijn daarin selectief. Wij verwijzen
alleen naar websites en artikelen van partijen waarmee we een zakelijke relatie
onderhouden en van instituten met een uitstekende reputatie. Wij kunnen geen
verantwoording nemen voor de juistheid en volledigheid van informatie op de sites en in
artikelen waarnaar verwezen wordt. Bezoekt u de websites waarnaar verwezen wordt, dan
zijn de voorwaarden, privacyverklaringen en het cookiebeleid van deze derden van
toepassing.
Graag zien wij dat u de informatie van onze site gebruikt, maar alleen voor eigen gebruik.
Informatie van de website overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden mag
niet, tenzij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen. Die
toestemming kunt u vragen via het contactformulier. Teksten, lay-out, afbeeldingen,
artikelen en andere items op de site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

