Disclaimer
Deze website is eigendom van Koninklijke Harmonie van Peer Vzw (afgekort K.H. Peer)
Contactgegevens: Harmonieplein 2 – 3990 Peer
E-mail: harmoniepeer@gmail.com
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan K.H. Peer Vzw of rechthoudende derden.
Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen zonder schriftelijke toestemming van K.H. Peer.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard en heeft een informatief karakter.
K.H. Peer ziet er op toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien
de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar
zou zijn, zal K.H. Peer proberen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u de beheerder van de site contacteren.
De links op deze website zijn bedoeld als ondersteuning van de aangeboden informatie.
K.H. Peer kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat
uit het gebruik van de informatie op deze site (links inbegrepen).
Cookies
Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel
van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd
worden.
Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke
gebruikersvoorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en
bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies,
namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.
Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren. Het niet aanvaarden
van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

