
Gebruiksvoorwaarden 
 
Het is toegestaan 
 

te delen – de inhoud van deze site te kopiëren, verspreiden en verzenden 
 
te wijzigen – delen van de informatie te gebruiken om nieuwe informatie 
samen te stellen 

 
Onder de volgende voorwaarden 

 
Bronvermelding – U vermeldt dat de informatie afkomstig is van PassworD of 
van de bron vermeld in de informatie. 
 
Niet-commercieel – U mag de informatie van deze site niet gebruiken voor 
commerciële doeleinden. 
 
Zorgvuldig delen – Als u delen van de informatie van deze site gebruikt om 
nieuwe informatie samen te stellen, moet u dat doen onder dezelfde of 
soortgelijke voorwaarden als die gelden voor deze site. 
 
Reageren – Reacties op de informatie gepubliceerd op de site mogen nooit 
kwetsend, beledigend, lasterlijk enz. van toon zijn.  
 

Rekening houdend met 
 

Vrijwaring – U kunt alleen van bovenstaande voorwaarden worden 
gevrijwaard door expliciete toestemming van de houder van het 
auteursrecht. 
 
Openbare publicatie – Als informatie of delen daarvan openbaar worden 
gepubliceerd, moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving. 
 
Reacties – De directie en de beheerder van de site hebben het recht reacties 
te verwijderen of te weigeren.  
 
Privacy – Uw gegevens worden op geen enkele wijze commercieel gebruikt. 
 
 

Bovenstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van PassworD text fusion 
(www.password.nl en www.passwordtextfusion.nl) en PassworD brand fusion (www.pwbf.nl en 
www.passwordbrandfusion.nl), gezamenlijk genoemd PassworD. Door gebruik te maken van deze websites, 
stemt u in met deze voorwaarden. 

 
Deze websites bevatten informatie afkomstig van PassworD. Ondanks de grote zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of 
incompleet zijn. In geen enkel geval is PassworD aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect 
gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt PassworD te allen tijde het recht om zonder 
voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. 
 
 


