DISCLAIMER
Door de website, (mobiele) applicatie of andere diensten en toepassingen (waaronder mobiele toepassingen) die door
MyDailyPlanner ter beschikking worden gesteld (gezamenlijk: de 'Service') te bezoeken of te gebruiken, op welke manier dan
ook, stem je erin toe dat je gebonden bent aan deze Disclaimer. De Service is eigendom van of staat onder zeggenschap van
MyDailyPlanner BV. Deze Disclaimer zijn van invloed op je wettelijke rechten en plichten. Als je er niet mee instemt dat je
gebonden bent aan al deze Disclaimer, mag je de Service niet bezoeken of gebruiken.
In geen geval zal MyDailyPlanner jegens jou aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot directe, indirecte, economische, morele, speciale of incidentele schade of gevolgschade) die direct of
indirect verband houdt met: (a) de Service; (b) de inhoud van de Service; (c) door de gebruiker geplaatste inhoud, (d) je gebruik
van, het niet kunnen gebruiken of de prestaties van de Service; (e) een juridische procedure in verband met een onderzoek van
MyDailyPlanner of wetshandhavingsinstanties naar het gebruik van de Service door jou of enige andere partij, (f) een juridische
procedure in verband met het auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsrechten; (g) fouten of nalatigheden in de
exploitatie van de Service, of (h) enige schade aan de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker of enige andere
apparatuur of technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van een beveiligingsinbreuk of van
virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of
transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade
door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of
computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als MyDailyPlanner in kennis was gesteld of had moeten weten
van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid,
risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een
telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de service). In geen geval zal MyDailyPlanner aansprakelijk zijn
jegens jou of iemand anders voor verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel.
In sommige rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of schade als gevolg van een
onrechtmatige niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor jou.
MyDailyPlanner is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en je vrijwaart ons, onze
directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van eventuele vorderingen en schade, bekend en onbekend, die
voortvloeien uit of verband houden met eventuele vorderingen die je tegen dergelijke partijen hebt.

