
Algemene voorwaarden website Culinair De Man. 

 
Algemeen. 

 
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. 
Informatie over producten en diensten en overige geldt alleen binnen dit land. 

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. 
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt door ons beheerd. 

Op deze website en alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of 
samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site, is het Nederlands 
recht van toepassing.  

 
Copyright. 

 
Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere 
intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software 

en andere materialen op deze site zijn eigendom van Culinair De Man. 
De aan ons gelieerde bedrijven welke zijn opgenomen op bijgaande website  zijn 

opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 
Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te 

reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, of door 
verspreiding onder andere mensen. In alle gevallen geldt dat reproducties enkel 
voor informatieve doeleinden bestemd zijn en op voorwaarde dat de 

bovenstaande copyright-vermelding van genoemde, te weten Culinair De Man in 
al deze reproducties voorkomt. 

 
Inhoud. 
 

Aan de informatie welke vermeld en genoemd, kunnen geen rechten worden 
ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke 

doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot 
de juistheid of volledigheid ervan. 
Verandering gebruiksvoorwaarden en overige 

Wij behouden ons het recht zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment 
dan ook wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen. 

 
Aan de site gekoppelde sites en links naar derde. 
 

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen 
(links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op 

een specifiek aspect van deze site, te denken aan klanten, groothandels en 
overige. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan 
deze andere sites of de eigenaren ervan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



UVH en vergunningen. 

 
Culinair De Man zelf beschikt over alle benodigde vergunningen  

en werkt conform, 
 
Algemene Voorwaarden Culinair De Man 

 
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 

 
Op verzoek kunnen deze kosteloos worden toegezonden. 
 

De UVH zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. 

 
Copyright © 2017 – 2023. Culinair De Man. All Rights Reserved. 
 


