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Website

Deze website is eigendom van EPI. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen 

advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en 

volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. 

 

Informatie website

Ondanks de constante zorg en aandacht die EPI besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de 

informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele 

wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er 

desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij 

dit. EPI aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid. 

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van EPI. U mag de 

informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie 

heeft gevonden op de website van EPI en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt 

gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen. 

 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet 

gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie. 

 

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van EPI kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender 

direct te informeren door het bericht te retourneren. 

 

EPI garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en 

verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat 

door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De 

informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website 

opnieuw bezoekt.


