Disclaimer Nederlands
De informatie verzonden met dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Het gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van
deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
bent tot kennisneming wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel alsmede mogelijke
kopieën te vernietigen. In een dergelijk geval verwachten wij van u dat u eventuele bijlagen van deze
e-mail niet opent. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming is
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
niet toegestaan.
Wij kunnen niet garanderen dat dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen juist, tijdig en volledig
worden verzonden en door u juist, tijdig en volledig worden ontvangen. Evenmin kunnen wij
garanderen dat dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen vrij zijn van alle andere risico’s die het
verzenden van berichten via e-mail met zich meebrengt.
Trivent Accountants en Belastingadviseurs (een maatschap bestaande uit rechtspersonen) is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17269018. Op al
onze aanbiedingen, opdrachten, diensten en overeenkomsten zijn de meest recente algemene
voorwaarden opgesteld door onze netwerkorganisatie SRA van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn door SRA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481496 en
zijn te raadplegen op onze website. Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt op uw verzoek
toegezonden.
Disclaimer English
The information contained in this message (including any attachments) is intended for the exclusive
use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may be privileged or confidential. The use of this
information by any other person than the intended recipient(s) or by those who are not authorised to
take cognizance of this message is prohibited. If you are not the intended recipient or not authorised to
take cognizance of this message, please return this message to the sender and delete and destroy all
copies. In such case we expect you not to open any document attached to this message. If you are
not the intended recipient or not authorised to take cognizance of this message, you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution and/or providing any information to a third party is
prohibited.
We cannot guarantee the proper, timely and complete transmission of the information contained in this
message, nor a proper, timely and complete receipt by you. Neither can we guarantee this message
including any attachments to be free of all other risks which arise as a result of email transmission.
Trivent Accountants en Belastingadviseurs (a partnership of private limited liability companies) is
registered at the commercial register of the Chamber of Commerce under number 17269018. The
most recent general terms and conditions drafted by our network organisation SRA apply to all our
offers, assignments, services and agreements. These terms and conditions have been filed by SRA at
the Chamber of Commerce under number 40481496 and are available on our website. A copy of the
general terms and conditions will be sent on request.

