Disclaimer
The Pack Digital Agency

The Pack, wie?
The Pack is een creatief collectief van jonge ondernemers en inmiddels is onze klantenkring
behoorlijk gegroeid. We hebben geweldige klanten die ons vertrouwen in alles wat wij doen.
Dat vertrouwen gaat gepaard met persoonlijkheid. En dat resulteert natuurlijk in een on point
resultaat.
Met de hele bende bij elkaar zetten wij onszelf neer als digital agency. Gevestigd in het hartje
van Purmerend, maar je kunt ons online vanuit heel Nederland vinden. Ons team is creatief,
jong, maar vooral serieus als het gaat om onze klanten. We vinden het tof als je contact met
ons wil opnemen, voor support of een vraag. Koffie drinken kan altijd, bezoek vinden we
gezellig, maar bellen mag ook!
The Pack
Oud Vismarkt 1
1441 AM Purmerend
0629200442
info@the-pack.nl
Informatie verschaffing
The Pack behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar
site te allen tijde te wijzigen. The Pack redigeert de op haar site aangeboden informatie
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de
samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet
actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van deze site kunnen geen rechten,
aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. The Pack aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen
in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen
verricht naar aanleiding van de op de The Pack-site verstrekte informatie. Enkel de
sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de The Pack-site beschikbare
informatie. The Pack aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen
van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen
veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor,
tijdens of na een bezoek aan de website van The Pack.
Vragen, opmerkingen
Terug naar het hele verhaal die we hierboven hebben neergezet. We begrijpen dat het een
hap aan tekst is, de helft is duidelijk en de andere helft heb je wellicht nog niet gelezen.
We totally get it. Dus mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of
opmerkingen hebben. Geef ons een belletje of mail ons.
Tel: 06 29 20 04 42
Email: info@the-pack.nl

