
 
 

DISCLAIMER 
 
Gedurende het gebruik van deze website www.energieopslagtwente.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden 
van toepassing. Door deze website te bezoeken gaat Energie Opslag Twente ervanuit dat kennis is genomen van 
deze disclaimer. 
 
Energie Opslag Twente streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel 
Energie Opslag Twente de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, staat 
zij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en hier kunnen dan ook geen rechten aan 
worden ontleend. De informatie op de website kan (door bijvoorbeeld wijziging van wet- en regelgeving of 
werkwijze) bovendien op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder een waarschuwing vooraf. Let er 
bovendien op dat de inhoud van deze website ook niet (standaard) wordt gecontroleerd op actualiteit.  
 
Als er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn, als er schade voortvloeit uit het gebruik van de 
informatie, dan is Energie Opslag Twente hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor. U bent altijd zelf 
verantwoordelijk voor de toestemming van uw netbeheerder, voor de juiste installatie omstandigheden en voor 
het onderhoud. Zo zorgt u zelf voor een (periodieke) keuring, het aanwezig hebben van aardlekschakelaars, zorgt 
u voor voldoende capaciteit zodat het risico op brand en/of ongewenste uitval van de installatie wordt 
voorkomen. Energie Opslag Twente is hier nimmer aansprakelijk voor.  
 
Energie Opslag Twente garandeert niet dat e-mails die aan haar worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of 
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-
mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder 
encryptie of wachtwoordbeveiliging te mailen, accepteert u dit risico. Ook geldt dat op basis van het verzenden 
en ontvangen van informatie via de website of via e-mail, niet zonder meer een (klant)relatie tussen u en Energie 
Opslag Twente kan ontstaan, dit is slechts het geval na een door beide partijen getekende overeenkomst.  
 
Tot slot geldt dat alle publicaties op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele 
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze publicaties en 
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden 
gemaakt, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Energie Opslag Twente.  
 
 
 

 


