
 

 

Disclaimer 

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en 

software is eigendom TecPac B.V. en is beschermd onder Nederlandse en internationale 

copyrightwetgeving.  

Als u besluit uw gegevens naar TecPac B.V. te zenden, geeft u TecPac B.V. daarmee uitdrukkelijk 

toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen 

van uw vacature. TecPac B.V. gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en ze alleen ter beschikking 

stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen. 

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze 

site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming TecPac B.V. De op deze website getoonde informatie wordt 

door TecPac B.V.  met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie 

die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is, mocht u zulke informatie tegenkomen 

dan kunt u dit aan ons doorgeven via info@tecpac.nl  

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TecPac B.V. behoudt zich het 

recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te 

voeren. 

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden 

naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel 

TecPac  B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekend dit niet dat 

TecPac  B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar 

functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of 

aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.  

  

 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TecPac B.V. niet toegestaan om de 

merknaam TecPac B.V. te voeren of om onderdelen van de website www.tecpac.nl elektronisch of 

op andere wijze te kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website van 

TecPac B.V. voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik te raadplegen en gebruik te maken van 

de eventueel daarop aangeboden diensten. 

 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TecPac B.V. niet toegestaan om een 

hyperlink naar www.tecpac.nl op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de TecPac site 

krijgt te zien in een frame van een andere webpagina. 
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