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Lees alstublieft deze auteursrecht verklaring en de Disclaimer zorgvuldig door. 

Auteursrecht 

Deze website en zijn inhoud vallen onder auteursrecht en de inhoud is eigendom van 
www.superfamilie.nl - © superfamilie.nl 2006-2017. Alle rechten voorbehouden. Uitgezonderd: 

 Alle kaarten gebruikt in de Wandeltocht beschrijvingen/PDF beschrijvingen Oostenrijk 
vallen onder auteursrecht van Kompass Verlag of Freytag & Berndt.  

 Alle kaarten gebruikt in de Wandeltocht beschrijvingen/PDF beschrijvingen Duitsland 
vallen onder auteursrecht van  Kompass Verlag, Geocenter Touristik NRW of 
Rothaarsteigverein.   

 Alle kaarten gebruikt in de Wandeltocht beschrijvingen/PDF beschrijvingen België  
vallen onder auteursrecht van NGI, uitgezonderd:  

 Wandelroutes/kaarten Tonny Amberloup. Deze kaart is mede uitgegeven door Camping 
Tonny Amberloup. Voor gebruik op superfamilie.nl is toestemming gegeven door de 
copyrighthouder.    

 Alle foto's  vallen onder auteursrecht van www.superfamilie.nl. Herpubliceren zonder 
schriftelijke toestemming van superfamilie.nl is niet toegestaan. Uitgezonderd: 

 Publicatie op het forum van Jacoplaza.nl en het forum Alpenfreaks.nl / Alpenfreaks.be  

Enige en elke verspreiding of kopie van een deel of van de volledige inhoud van de site in welke 
vorm dan ook is verboden uitgezonderd: 

 het is toegestaan de PDF routebeschrijvingen af te drukken of te downloaden naar een 
lokale harde schijf voor enkel persoonlijk en non-commercieel gebruik  

 het is toegestaan passages af te drukken of te downloaden naar een lokale harde schijf 
voor enkel persoonlijk en non-commercieel gebruik  

 het is toegestaan de inhoud te kopiëren naar individuele derde partijen voor persoonlijk 
gebruik, maar alleen als deze website als bron wordt genoemd 

Het is niet toegestaan de inhoud te verspreiden of commercieel te gebruiken, tenzij men onze 
geschreven en ondertekende toestemming heeft ontvangen. Tevens is het niet toegestaan de 
inhoud te verzenden, op te slaan of te gebruiken op andere websites of andere vormen van 
elektronische opslag media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van superfamilie.nl 

Het linken naar deze site is toegestaan, laat het ons alstublieft weten zodat we terug kunnen 
linken! 
  

Disclaimer 

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor informatieve doelen en persoonlijk 
gebruik. De informatie wordt geleverd door www.superfamilie.nl en ondanks dat we proberen 
de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties of vertegenwoordiging 
op wat voor manier dan ook, met opzet of impliciet, over de compleetheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met respect tot de website 
of de informatie, producten, diensten, of verwante afbeeldingen die de website bevat voor 
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welk doel dan ook. Elke vertrouwen dat u plaatst in zulke informatie is daarom geheel voor 
eigen risico. 

Wij juichen het toe als u misstanden aan ons doorgeeft, evenals wijzigingen ter plaatse in de 
beschreven wandelingen, opdat wij de beschrijvingen voor andere wandelaars indien 
noodzakelijk geacht kunnen aanpassen. Zulks ter beoordeling van www.superfamilie.nl.  

In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of beschadiging inclusief en zonder 
limitatie, indirect of consequent verlies of beschadiging, of elk verlies of beschadiging wat dan 
ook die ontstaan door verlies van gegevens of winst komende uit, of in koppeling met, het 
gebruik van deze website. 

Via deze website is het mogelijk te linken naar andere websites die niet onder supervisie staan 
van www.superfamilie.nl. Wij hebben geen controle over de soort, inhoud en beschikbaarheid 
van die sites. De toevoeging van welke link dan ook betekent niet noodzakelijkerwijs een 
aanbeveling of een ondersteuning van de visies uitgedrukt op deze websites. 

Elke inspanning wordt gemaakt om deze website online te houden en goed te laten lopen. Maar 
www.superfamilie.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn 
voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website wegens technische problemen buiten 
onze controle. 

Superfamilie. 


