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The information stated on this website has been drawn up by crossculturate B.V. by way of general explanation and do not 
constitute legal advice. Crossculturate B.V. is not liable for the consequences of using this website (including damage 
resulting from viruses) or for the information on this website. 

This website contains links to other websites. Crossculturate B.V. has no control over these other websites and the 
information thereon. Crossculturate B.V.’s privacy policy does not apply to the gathering and processing of personal data by 
or via other websites. 

Unless stated otherwise, the copyright, trade mark rights and other proprietary rights to this website and its information, 
such as the data, photographs and graphic representations, vest in crossculturate B.V..   

Users of this website may read and copy the information on this website for their own use. Prior consent must be obtained 
from crossculturate B.V. for any other use of this website.  
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De op deze website vermelde gegevens zijn door crossculturate B.V. ter algemene informatie opgesteld en betreffen geen 
juridisch advies. Crossculturate B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website (inclusief 
schade als gevolg van virussen) en de informatie op deze website. 

Deze website bevat links naar andere websites. Crossculturate B.V. heeft geen zeggenschap over deze andere websites en de 
informatie op deze andere websites. Het privacy beleid van crossculturate B.V. geldt niet voor de verzameling en 
verwerking van persoonlijke gegevens door of via andere websites. 

De auteursrechten, merkenrechten en andere eigendomsrechten op deze website en de informatie op deze website, zoals de 
gegevens, foto’s en grafische voorstellingen rusten bij crossculturate B.V., tenzij anders vermeld.  

Het is gebruikers van deze website toegestaan de informatie op deze website te lezen en kopieën voor eigen gebruik te 
maken. Voor ieder ander gebruik van deze website dient vooraf toestemming te worden verkregen van crossculturate B.V..  

 
 


