Disclaimer & Privacy statement

Copyright
Het auteursrecht van de content van deze website berust bij Soapweer BV. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd,
gereproduceerd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soapweer B.V.

Disclaimer
De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte
informatie niet correct en/of up-to-date is. Soapweer B.V. kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste
of onvolledige informatie. Soapweer B.V. kan niet garanderen dat de website of de servers die de site beschikbaar maken, vrij
zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen slechts voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft
gegeven, worden gebruikt. Uw ingevulde gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Wel kunnen de gegevens gebruikt
worden om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u hier melding van maken.

SoapSynergy is een geregistreerd handelsmerk van Soapweer B.V.
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Disclaimer & Privacy statement

Copyright
All rights, including copyright, are reserved. None of the contents of this web site, either in whole or in part, may be copied,
reproduced and /or made public via the internet, by printing, photocopying, microfilm or any other means without prior
written permission from Soapweer B.V.

Disclaimer
The content of the SoapSynergy website has been created with the utmost care.
Soapweer B.V. makes every effort to provide up-to-date and accurate information in this site, but makes no representations,
warranties or guarantees as to the accuracy or completeness of the information provided. Soapweer B.V. is not responsible or
liable for any viruses or other harmful components rising from your reliance on this site's content.

Privacy statement
The personal information you enter on our website, will only be used for the purpose for which you requested information is
given. Your completed information will not be provided to third parties. However, the data can be used to improve the service.
If you have any objections against this, you can contact us.
SoapSynergy is a registered trademark of Soapweer B.V.
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