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Disclaimer 
 

Ontwerp en Foto’s 

De website is ontworpen door Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project 

Realisatie. Indien foto’s geen eigendom zijn van Geert van Beeck Interieur Architectuur 

en Project Realisatie is dat vermeld bij de foto. Foto’s zonder deze vermelding zijn 

gemaakt en/of bewerkt door Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project 

Realisatie.  

 

Disclaimer 

Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project Realisatie besteedt uiterste zorg aan 

een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter 

mogelijk dat een deel van die informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de 

inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarbij kan 

Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project Realisatie niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de 

aangeboden informatie op www.geertvanbeeck.com. 

 

Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken 

wij u contact op te nemen met Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project 

Realisatie 

 
Geert van Beeck 

Interieur Architectuur & Project Realisatie bvba 

Adres: Ambachtenlaan 13 b, 3001 Heverlee 

Tel: +32 499 705 856 

Email: info@geertvanbeeck.com 
 

Auteursrechten 

Het beeldmateriaal op www.geertvanbeeck.com is auteursrechtelijk beschermd en 

mag niet zonder toestemming worden gebruikt. Geert van Beeck Interieur Architectuur 

en Project Realisatie heeft in alle redelijkheid getracht maatregelen te treffen om geen 

inbreuk te maken op auteurs- of beeldrechten van derden. Als u van mening bent dat 

Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project Realisatie het auteursrecht of andere 

rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons dit per email te melden zodat we 

deze fout kunnen corrigeren. 

 

Links naar externe sites 

Het is mogelijk dat via de website van www.geertvanbeeck.com toegang wordt 

geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Deze links zijn als service 

voor de gebruiker opgenomen. Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project 

Realisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan 

evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de 

informatie op deze webpagina's of websites. 


