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DISCLAIMER NEDCRANES 

 

Contact en bedrijfsgegevens 

Nedcranes BV, Nedcranes Projects BV, 

AKN Machinebuilders BV Nedcranes GmbH 

Duikerweg 30-32 Siemenstraße 31 

5145 NV  WAALWIJK D-47533  KLEVE 

Nederland Duitsland 

T: +31 (0)416 651830 T: +49 (0)1511 1776683 

E: info@nedcranes.com E: info@nedcranes.de 

Directeur: de heer A.C.J.W.C. (Arno) Koolen Geschäftsführer: Herr A.C.J.W.C. (Arno) Koolen 

KvK nummer: 24453943 Registergericht:   Offenbach HRB 3417 

BTW nummer: NL820449969B01 Umsatzsteuer-ID: DE113564197 

 

Wie zijn wij? 

NEDCRANES is een bedrijf gespecialiseerd in activiteiten rondom havenkranen, proceskranen en 

aandrijfsystemen. We zijn merkonafhankelijk en richten ons vooral op bedrijven en instanties die 

beschikken over havenkranen voor de overslag van containers en bulkgoederen of kranen die deel 

uitmaken van een productieproces (proceskranen). Wij geven advies, bemiddelen bij de aankoop van 

nieuw of gebruikt materieel, repareren, inspecteren, onderhouden en moderniseren uw materieel, 

leveren benodigde materialen en bieden technische ondersteuning op elektrisch, hydraulisch en 

werktuigbouwkundig vlak. NEDCRANES is een bedrijf met een zeer ervaren en deskundig team dat 

24/7 voor u klaar staat. 

 

Juridische informatie 

Uitsluiting aansprakelijkheid 

Met deze website wil NEDCRANES geïnteresseerden informeren. De website en de inhoud daarvan is 

met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de actualisering en 

de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) 

juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website als de pagina’s bestemd voor 

besloten groepen.  

Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en juistheid van de informatie. 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op www.nedcranes.com, zijn die van 

de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internet-provider. 

Aan de informatie die is geplaatst op www.nedcranes.com, kunnen dan ook geen rechten worden 

ontleend. Elke aansprakelijkheid voor enigerlei schade van welke aard dan ook, die direct of indirect 

voortvloeit uit het gebruik van deze website of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website, is 

uitgesloten. 
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Op de website van NEDCRANES staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door 

NEDCRANES beheerd; zij is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

 

NEDCRANES tracht de informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende 

privacywetgeving. Het is niet toegestaan om persoonlijke inlogcodes aan derden beschikbaar te 

stellen. 

 

© Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, merken, handelsnamen, 

logo’s, geluid, animaties en video's, evenals hun plaatsing op de website www.nedcranes.com zijn 

eigendom van NEDCRANES of in licentie bij de opdrachtgever van deze site en derhalve beschermd 

door copyright en andere beschermende wetten.  

De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, 

gereproduceerd of gedistribueerd of voor derden toegankelijk worden gemaakt zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van NEDCRANES. 

 

Bescherming van persoonlijke gegevens 

NEDCRANES respecteert de privacy van uw persoonlijke gegevens. Als u ons via deze website 

persoonlijke gegevens verstrekt (zoals naam, adres, e-mailadres), behandelen we deze gegevens strikt 

vertrouwelijk overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. In het bijzonder verzekeren wij 

u dat wij uw informatie niet zullen verkopen of doorgeven aan derden om welke andere reden dan 

ook. We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als en voor zover nodig om uw 

aanvragen of opdrachten te verwerken. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw 

gegevens om te gaan. 

 

E-Mail 

Door NEDCRANES verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het 

vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet 

toegestaan. NEDCRANES staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud 

van de verzonden e-mail. 


