Disclaimer
Beschikbaarheid en prijzen
Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website
worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Curaçao-Exclusief is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets
tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
Publicatie(s)
De op de website afgebeelde plattegronden zijn tot stand gekomen in samenwerking met Verhuurder/Eigenaar. De bij de
vakantiehuis/appartement getoonde foto’s dienen uitsluitend om een indruk te geven van het gehuurde. Omdat niet ieder
vakantiehuis/appartement gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Het staat
Verhuurder/Eigenaar vrij om te allen tijde de inrichting (e.d.) van het vakantiehuis/appartement te wijzigen. Deze wijzigingen
leiden niet tot het kosteloos annuleren van de algehele boeking en reis. Voor kennelijke zetfouten kan Curaçao-Exclusief nooit
aansprakelijk worden gesteld. Curaçao-Exclusief behoudt het recht om zonder toestemming van de huurder/klant prijzen en
arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere
publicatie zullen op de website van Curaçao-Exclusief hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt
terugvinden.
Content
Curaçao-Exclusief draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van
derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van
points of interest in de buurt van het vakantiehuis/appartement en informatie die expliciet door de Verhuurder/Eigenaar is
aangedragen.
Curaçao-Exclusief draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van de getoonde en
omschreven accommodaties.
Technische beschikbaarheid
Curaçao-Exclusief streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt
u er zeker van zijn dat Curaçao-Exclusief deze zo spoedig mogelijk verhelpt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door Curaçao-Exclusief aangeboden accommodaties en overige aanvullende diensten zijn de
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of
downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te
Curaçao.
Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Curaçao-Exclusief is. Voor reproductie en/of
distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van
Curaçao-Exclusief vereist.
Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Curaçao-Exclusief is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Curaçao-Exclusief.

