Copyright en disclaimer
Copyright
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. De inhoud mag dus niet elektronisch of anderszins
worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Sapa
Pana Travel. Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier via het
internet te raadplegen met als doel gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, geldt bovenstaande niet.

Disclaimer
De op de website verstrekte informatie kent enkel een informatief karakter. Hoewel de op de website verstrekte informatie
met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt Sapa Pana Travel ten aanzien van deze informatie geen enkele
aansprakelijkheid. Aan alle op de site verstrekte informatie, beschreven diensten, producten en prijzen kunnen geen enkele
rechten worden ontleend. Sapa Pana Travel behoudt zich te allen tijde het recht de op de site verstrekte informatie
onaangekondigd te wijzigen. Op onze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet
gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.
U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u er een verwijzing naar onze
website bij vermeld. Als u de informatie van onze website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, verwachten wij dat u
ons eerst schriftelijk om toestemming vraagt. Sapa Pana Travel behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De
meest actuele disclaimer vindt u altijd op onze website.
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites en kunnen soms foto’s van derden gebruikt worden. Wij hebben
ons uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te benaderen en/of een bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch
beelden tegenkomen waarvan u meent de rechten te bezitten of de genoemde bron niet klopt, neem dan alstublieft contact
met ons op door te mailen naar info@sapapanatravel.nl
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