
ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING LUCHTVAART COVID COLLECTIEF  
 
 
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van luchtvaartcollectief.nl, zoals deze 
beschikbaar is gesteld door de Stichting Luchtvaart Covid Collectief. In deze voorwaarden geven 
wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door 
gebruik te maken van de website luchtvaartcollectief.nl verklaart een ieder die gebruik maakt 
van de voorzieningen van Stichting Luchtvaart Covid Collectief zich akkoord met deze algemene 
voorwaarden. 
 
 
Privacyverklaring 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook 
Stichting Luchtvaart Covid Collectief voldoet aan deze nieuwe Europese wetgeving. Hoe 
Stichting Luchtvaart Covid Collectief omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in onze 
privacyverklaring. 
 
 
Intellectueel eigendom  
 
Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan zolang u deze informatie niet 
ondeugdelijk kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de 
informatie op deze website hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 
Zonder vermelde of schriftelijke toestemming van Stichting Luchtvaart Covid Collectief is het 
niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het 
intellectueel eigendom berust bij Stichting Luchtvaart Covid Collectief. 
 
 
Geen garantie op juistheid  
 
Stichting Luchtvaart Covid Collectief streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht 
ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website niet langer actueel, 
onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of 
aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te 
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Luchtvaart 
Covid Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat 
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Het is aan derden niet toegestaan om de informatie die 
zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, 
tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. 
 
 
Wijzigingen  
 
Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. 
 
 
Toepasselijk recht 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van Stichting Luchtvaart Covid Collectief waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden behandeld 
door de rechtbank Amsterdam. 

https://luchtvaartcollectief.nl/wp-content/uploads/2021/07/Privacyverklaring.pdf
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