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Impressum 

D&D Immobilien, Kantoor voor Marketing en Sales 

phone +31 6543 76 957 

email info@dd-immobilien.nl 

Kromstraat 1,  5357 PB Overlangel, Nederland 

BTW-nr. NL 8070.51.202.B.01 

Nummer handelsregister: 11041763 

Rechtbank van koophandel: Rechtbank van koophandel te Arnhem 

Naam van de bedrijfstak: Bemiddeling Onroerend Goed 

Bedrijfsleiding 

Frans Diks Bestuurder. 

Simone Diks Bestuurder 

Aansprakelijkheid voor links 

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe 

links. D&D Assurantien BV handelend onder de naam D&D Makelaars en D&D Immobilien  aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van onze partners en deelnemende bedrijven waarnaar door 

middel van links wordt verwezen. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de exploitanten 

verantwoordelijk. 

Auteursrechten, Gebruiksvoorwaarden 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle inhoud, teksten, grafieken en foto’s zijn eigendom 

van D&D Makelaars, alle rechten voorbehouden. Bepaalde inhoud kan ook onderworpen zijn aan het 

auteursrecht en de gebruiksvoorwaarden van onze partners of  leveranciers. Het  ter beschikking stellen van 

inhoud en afbeeldingen van deze website op andere websites is alleen toegestaan met uitdrukkelijke 

toestemming van D&D Makelaars. De informatie op deze website is naar beste weten samengesteld en op 

juistheid gecontroleerd. Inhoudelijke en feitelijke fouten kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. 

 

D&D Makelaars aanvaardt geen enkele garantie en aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de 
verstrekte informatie. Alle informatie is zonder garantie. Dit geldt ook voor alle links naar andere URL’s die op onze website 
worden vermeld. 
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Concept & ontwerp, technische implementatie 

• Webdesign  
• Hoefsmid 7 
• 2292 JJ Wateringen 
• 010 - 23 55 911 
• info@webgiants.nl  
• www.webgiants.nl 

 

Voorbehoud van rechten: 

Deze web inhoud maakt geen deel uit van het contract. Afwijkingen van de bouwbeschrijving, de plannen en 

visualisaties van de werkelijke bouwsituatie kunnen zich voordoen. Alle oppervlakteafmetingen zijn bij benadering. 

Woonruimte omvat de totale binnenruimte van de buitenmuur, zonder algemene schachten. Alle informatie is 

vrijblijvend en onder voorbehoud. 

Foto credit: Brand Tourismus GmbH, Ötztal Tourismus, SalzburgerLand Tourismus GmbH, Ski amadé , TVB 

Pyhrn-Priel, , Vorarlberg Tourismus, Illwerke Tourismus, Appart-Laijola GmbH, Appart-Gastauer GmbH, 

AST- Swietelsky Feldkirch.Silvretta-Montafon Tourismus, Silvretta-Montafon Bergbahnen. 
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