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DISCLAIMER MSO GROUP 
 

In deze disclaimer wordt onder “de MSO Group” verstaan de ondernemingen die behoren tot de MSO Group, 
waaronder onder meer wordt verstaan Oranje B.V., gevestigd te Rotterdam, Meuva B.V., gevestigd te 
Rotterdam, Schotte (Sloopwerken) B.V., gevestigd te Rotterdam, MSO Circulair B.V., gevestigd te Rotterdam 
en alle overige dochter- en kleindochtermaatschappijen van MSO Holding B.V. De MSO Group is continu bezig 
om de door haar (digitale) diensten en informatievoorziening te verbeteren. Aan de verstrekte informatie op de 
websites van de MSO Group, waaronder onder andere www.meuva.nl, www.schotte.com, www.oranje.nl en 
www.msogroup.com, hierna genoemd als ‘’de websites’’, kunnen echter géén rechten worden ontleend. De 
MSO Group, (eventuele) gelieerde ondernemingen aan- en externe informatieleveranciers voor de MSO Group 
werken met de grootste zorgvuldigheid aan de websites. Desondanks kan een fout of een onvolledigheid op de 
websites voorkomen.  

 

AANSPRAKELIJKHEID 

De MSO Group aanvaardt geen enkele en exonereert zich van iedere aansprakelijkheid welke het gevolg kan zijn 
van (de inhoud van) de websites en de daarop/daardoor verstrekte informatie evenals eventuele schade als 
gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. De MSO Group aanvaardt tevens geen enkele en 
exonereert zich voor iedere aansprakelijkheid welke het gevolg kan zijn van, zowel (de inhoud van) de websites 
die door derden, dus niet door de MSO Group, is of zijn geplaatst en/of worden onderhouden, als websites of 
andere informatie waarnaar op de websites wordt verwezen. 

 

PRIVACY 

De MSO Group doet er zo veel mogelijk aan de privacy van bezoekers van de websites te respecteren. Met 
gegevens die de MSO Group via de websites ontvangt zal vertrouwelijk worden omgegaan. Wilt u weten hoe we 
dat doen? Lees het in onze Privacy- & Cookieverklaring. 

 

AUTEURSRECHT 

Op de inhoud van de websites waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de UI & UX, teksten, geluid- en 
beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, en enige andere informatie rusten 
auteursrechten en/of intellectueel eigendom welke aan de MSO Group, onze licentiegevers en/of onze 
partners toebehoren.  

De MSO Group wijst erop dat niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt mag worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder expliciete 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de MSO Group, de uitgever en/of de beheerder van de websites.  


