
DISCLAIMER 

Grand Circle Theatre Licensing Services gevestigd te Amsterdam (Kamer van Koophandel nr 60565705), hierna: 
“Grand Circle”, is eigenaar/beheerder van deze website www.grandcircle.nl (hierna : “deze website”). Op (het 
bezoek en/of gebruik van) deze website zijn deze websitevoorwaarden (hierna: “deze disclaimer”) van 
toepassing. Door het bezoeken en/of gebruiken van (de inhoud) deze website, verklaart u zich akkoord met 
deze disclaimer waaronder Grand Circle u toegang verschaft. 

Deze website wordt zorgvuldig door Grand Circle samengesteld en beheerd. Grand Circle kan desondanks de 
juistheid en/of volledigheid van enige informatie op deze website aangeboden niet garanderen, mede omdat 
op deze website informatie wordt opgenomen, die door derden is aangeleverd en/of geplaatst. Grand Circle 
garandeert ook niet een foutloos of ononderbroken functioneren van deze website of dat deze website of de 
server vrij is van eventuele virussen of andere schadelijke elementen. De informatie op deze website is 
uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Het gebruik van deze website, inclusief de inhoud, 
alsmede gebruik van websites of pagina’s waarnaar deze website verwijst (links), is voor eigen risico. Er kunnen 
aan de inhoud van deze website op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Grand Circle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van of die 
in enig opzicht verband houdt met onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie die op en/of via deze 
website (door derden) is geplaatst of aangeboden, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van 
Grand Circle. Grand Circle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade als gevolg van of 
die enig verband houdt met de inhoud, het bezoek/gebruik en/of in verband met het functioneren en de 
beschikbaarheid van deze website. Grand Circle is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, het 
bezoek/gebruik, functioneren of beschikbaarheid van links of van websites en pagina’s die naar deze website 
verwijzen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten betreffende deze website en alle materiaal aangeboden 
op en/of via deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle teksten, namen, grafisch materiaal, 
afbeeldingen, geluidsfragmenten) berusten bij Grand Circle en/of haar licentiegevers. 

Grand Circle heeft voorzover redelijkerwijs mogelijk getracht eventuele (derde) rechthebbenden te achterhalen 
of te benaderen om na te gaan of met het materiaal op en/of via deze website geen inbreuk wordt gepleegd op 
enige rechten van een partij. Indien u rechthebbende bent en meent dat enig materiaal op en/of via deze 
website inbreuk maakt op enig recht van een partij, wordt u verzocht een mail te sturen naar 
info@grandcircle.nl 

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te 
verveelvoudigen, waaronder in ieder geval, reproduceren, kopiëren, downloaden, te verspreiden, te verkopen, 
door te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Grand Circle en/of de rechthebbende. Het is slechts voor persoonlijk/intern en niet-
commercieel gebruik toegestaan informatie op deze website te downloaden en één printversie te maken. De 
bezoeker/gebruiker vrijwaart Grand Circle voor elke aanspraak van een derde voor enigerlei schade en kosten 
in dit verband. 

Grand Circle behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder nadere aankondiging de inhoud van deze 
website (inclusief deze websitevoorwaarden) te wijzigingen en/of onderdelen daarvan te verwijderen. 

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil uit hoofde van of in verband 
met deze website of deze disclaimer zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer of deze website dan wel meldingen van inbreuken op 
rechten van u of van derden, kunt u een mail sturen naar info@grandcircle.nl 
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