Apollo Hotels is eigendom van en wordt geëxploiteerd door European Hotel Management BV. European
Hotel Management BV is geregistreerd onder KVK nummer 09152190 met BTW nummer
NL8147.72.699B01
European Hotel Management BV en de aan haar gelieerde ondernemingen (zoals vermeld op deze
website) passen de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), zoals gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage, als
leveringsvoorwaarden toe.
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn deze (UVH)
van toepassing. Op deze website vindt u de UVH onder de hyperlink “Voorwaarden”. Op uw eerste
verzoek zenden wij u kosteloos de informatie toe. Apollo Hotels streeft naar een zorgvuldige controle
van de informatie die zij via haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel,
nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 De eigenaar: de eigenaar van de website;
 Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 De content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt
u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het
getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of
websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content
of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc
Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.
http://www.internetrechten.nl/disclaimer.html

