
Copyright, vrijwaring ...

Copyright

Ook al zijn veel (of alle) individuele gegevens publiek beschikbaar, toch is een gegevensverzameling
auteursrechtelijk beschermd. Behoudens in de hierna genoemde gevallen is het u dan ook niet toegestaan om 
zonder toestemming van de eigenaar(s) van deze website, voor welke doeleinden dan ook, gegevens van deze 
website te kopiëren of anderszins te gebruiken.
Alleen voor niet-commercieel gebruik kunt u de navolgende stamboom-gegevens zonder toestemming (maar 
natuurlijk wel voorzien van bronvermelding) gebruiken: 

o Van alle personen: alle namen en familieverhoudingen
o Van alle overleden personen: geboorte- en/of doopdata en -plaatsen, overlijdens- en/of begrafenisdata 

en -plaatsen.

We stellen het op prijs wanneer u ons een mailtje stuurt indien u van onze gegevens gebruik heeft 
gemaakt.

NB: Voor gebruik van de overige gegevens, waaronder alle foto's, heeft u dus formeel toestemming nodig (stuur 
een e-mail naar twillert@wxs.nl). 

Vrijwaring

Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle beschikbare gegevens op hun juistheid te controleren. Helaas 
echter zijn veel genealogische bronnen niet altijd even exact en kunnen vaak niet met andere bronnen 
geverifieerd worden. Het is dus mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden op deze website voorkomen. 
Daarvoor bieden we u dan bij voorbaat onze excuses voor aan maar aanvaarden daarvoor echter geen enkele 
aansprakelijkheid. Mocht u onvolledigheden en/of onjuistheden constateren, dan verzoeken wij u vriendelijk ons 
daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen aan twillert@wxs.nl, liefst natuurlijk met de correcte 
gegevens of aanvullingen.
Informatie, ander materiaal of berichten die wij van u mogen ontvangen, worden door ons beschouwd als zijnde 
niet vertrouwelijk en bedoeld om door ons vrij gebruikt te kunnen worden zonder dat daarvoor verder nog enige 
nadere toestemming is vereist tenzij u dit uitdrukkelijk anders vermeld. Mede gelet op eerdergenoemde 
aanvullingen en correcties, behouden wij ons het recht voor om de gegevens op deze website te allen tijde te 
wijzigen of aan te vullen.
NB: In geval van een juridisch conflict is het Nederlandse recht van toepassing en alleen de Nederlandse rechter 
bevoegd.


