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Bedrijfsgegevens 
Lees voor “Remega didgeridoo” Den Helder, nu prive René Meijerink 
Website:  www.remega.nl 
Email:  didgeridoo@remega.nl 
 
RECHTEN 
Alle rechten berusten bij Remega didgeridoo, tenzij anders vermeld. 
 
Het copyright over de Aboriginal kunst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot beschilderde 
didgeridoo’s, wordt niet met het product verkocht. Dergelijk copyright blijft bij de kunstenaar en/of bij 
Remega didgeridoo of dit wordt gedeeld door beide. Het is dan ook niet toegestaan om van één van 
onze producten afdrukken en/of andere reproducties te maken w.o. gebruik van materiaal op een 
andere website. Dit geldt tevens op het beeld- en geluidsmateriaal aangeboden op de website. 
Uitzonderingen dienen vooraf schriftelijke te zijn aangevraagd bij de kunstenaar en/of Remega 
didgeridoo (tenzij Remega didgeridoo de enige houder van auteursrecht is). 
 
Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en wordt 
eventueel voorzien van bronvermelding. Onvolkomenheden kunnen zich toch voordoen. Mocht u, 
ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid, menen rechten te kunnen ontlenen aan, in 
onze website, gebruikt materiaal laat dat ons dan weten. In overleg worden de gegevens verwijderd of 
er worden extra copyright notities toegevoegd.  
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Remega didgeridoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade 
welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie of adviezen, respectievelijk 
anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden 
informatie.  
Hieronder vallen ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derden welke op de site wordt 
gepubliceerd. Elke link op deze site is aangeboden als dienst aan de bezoeker, om snel extra 
informatie te kunnen vinden en wordt verstrekt "as is". Het feit dat een link op deze site staat betekent 
niet dat de informatie altijd correct is of dat wij het hier mee eens zijn. 
 
Remega didgeridoo is niet aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor het niet, of niet 
correct, functioneren van (delen van) deze site. 
Remega didgeridoo heeft het recht om gegevens te wijzigen of te verwijderen.  
 
GEBRUIK 
De informatie op de webpagina's dient alleen voor persoonlijk gebruik en wordt aangeboden zonder 
enige verplichting. Verspreiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden (zie 
Rechten). 
Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en met vermelding van onze 
naam “Remega didgeridoo”. 
 
EMAIL 
De website bevat email adressen van Remega didgeridoo en van sommige bezoekers. Het feit dat 
deze email adressen op de website staan houdt niet in dat de eigenaars van deze email adressen 
ongevraagd email wensen te ontvangen of dat ze zich hebben aangemeld voor email lijsten. Het 
zogenaamde "oogsten" of "harvesten" van email gegevens vanaf deze site is niet toegestaan.  
Het vermelden van uw email adres of website op deze website gebeurt geheel vrijwillig. Remega 
didgeridoo is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens.  
Ongevraagde commerciële bulkmail (spam) naar Remega didgeridoo (ongeacht welk mail adres ervoor 
wordt gebruikt) wordt gemeld bij de provider. Tevens behoudt Remega didgeridoo zich het recht voor, 
alle onkosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door deze spam op de afzender te verhalen. 
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Cookies en ip-adressen 
Deze website gebruikt geen cookies. IP-adressen van bezoekers worden vastgelegd in algemene 
logboekbestanden op de server waar deze website wordt gehoste (dit is een standaardfunctie van de 
hosting provider). Deze logboekbestanden zijn niet toegankelijk vanaf het internet voor derden (voor 
zover Remega didgeridoo dit weet) en zal alleen worden herzien in het geval van misbruik (inclusief 
scannen voor open mail formulieren).  


