Copyright
© Copyright Studio Waveworks. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle
rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (studiowaveworks.nl en alle
onderliggende pagina’s) aantreft bij Studio Waveworks of zijn gelicenceerd aan Studio Waveworks.
Deze website bevat werken en merken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel
eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten en afbeeldingen (inclusief RSS feed)
en andere materialen op deze site zijn eigendom van Studio Waveworks of derden.
Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze website
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Waveworks is nadrukkelijk verboden.
Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door
derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist. U bent als enige
verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Bij het gebruiken, kopiëren of wijzigen van
deze informatie van Studio Waveworks of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Studio Waveworks, zal Studio Waveworks de noodzakelijke maatregelen nemen volgens de
toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of
geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de
informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “©
Copyright Studio Waveworks”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten
niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in
welk medium dan ook.
Studio Waveworks voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar
de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te
worden gesteld.
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