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De informatie en eventuele bijlagen verzonden met dit e-mail bericht zijn uitsluitend 

bestemd voor de geadresseerde en mogen uitsluitend voor het aangegeven doel 

worden gebruikt. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is 

verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 

deze informatie aan derden is niet toegestaan. Slangen+Koenis B.V. / Slangen+Koenis 

International B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud 

van een verzonden e-mail en bijlagen, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan .dwg 

tekeningen en overige bronbestanden vervaardigd door Slangen+Koenis B.V. / 

Slangen+Koenis International B.V. of diens adviseurs kunnen geen rechten worden 

ontleend met betrekking tot maatvoering of overige informatie, gebruik ervan is 

derhalve geheel voor eigen risico. Voor informatie dient gebruik te worden gemaakt van 

de originele tekeningen en details op witdruk of zoals verstrekt in PDF-formaat. Het is 

niet toegestaan bij publicatie van .dwg tekeningen vervaardigd door Slangen+Koenis 

B.V. / Slangen+Koenis International B.V. gebruik te maken van de Slangen + Koenis - 

stempel.  

 
 
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the 

use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named 

addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Slangen+Koenis 

B.V. / Slangen+Koenis International B.V. accepts no liability for the content of this email 

and/or attachments, nor for any delay in its receipt. No rights may be derived from the 

drawings or other source materials created by Slangen+Koenis B.V. / Slangen+Koenis 

International B.V. or its advisers with regard to measurements or other information. 

Use of the documents is at your own risk. For information original drawings and details 

as hardcopy or pdf should be used. When publishing dwg drawings created by 

Slangen+Koenis B.V. / Slangen+Koenis International B.V. use of the Slangen+Koenis 

logo is strictly prohibited.  


