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Leveringen en transacties geschieden geheel volgens de Algemene verkoop-, leverings- en
betalings voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Briefpapier_v2.indd   2 18-05-17   11:47

BVP Verpakkingen B.V.

Olivijn 600

3316 KH  Dordrecht

+31 (0)78 652 40 60

info@bvp.nl

www.bvpverpakkingen.nl

iban NL08 ABNA 0513 2296 47

swift ABNANL2A

btw NL805223964B01

kvk 24098069

onderschat het niet
Leveringen en transacties geschieden geheel volgens de Algemene verkoop-, leverings- en
betalings voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Briefpapier_v2.indd   2 18-05-17   11:47

BVP Verpakkingen B.V.

Olivijn 600

3316 KH  Dordrecht

+31 (0)78 652 40 60

info@bvp.nl

www.bvpverpakkingen.nl

iban NL08 ABNA 0513 2296 47

swift ABNANL2A

btw NL805223964B01

kvk 24098069

onderschat het niet
Leveringen en transacties geschieden geheel volgens de Algemene verkoop-, leverings- en
betalings voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Briefpapier_v2.indd   2 18-05-17   11:47

Disclaimer

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door BVP Verpakkingen BV, gevestigd te 
Dordrecht en ingeschreven onder Kamer van Koophandel onder nummer: 240 980 69
Door het bezoeken van deze website en/of kennis te nemen van de inhoud op deze site, 
stemt de bezoeker van de website in met deze disclaimer.
BVP Verpakkingen BV besteedt de grootst mogelijk zorg aan de inhoud, correctheid en 
actualiteit van de informatie op deze site. Desondanks kan zij niet garanderen dat de 
informatie op deze site te allen tijde correct en actueel is.
BVP Verpakkingen BV kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van 
de informatie op deze website, dan wel als gevolg van onjuistheden en/of 
onvolledigheden in deze informatie, dan wel als gevolg van de (tijdelijke) onmogelijkheid 
om informatie op de website te raadplegen. Ditzelfde geldt voor schade die wordt 
veroorzaakt doordat informatie op de website niet actueel is.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BVP 
Verpakkingen BV, informatie van deze website, of enig gedeelte daarvan, te kopiëren, te 
bewerken of over te dragen.
BVP Verpakkingen BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en 
deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen 
in de disclaimer worden gepubliceerd op de websites van BVP Verpakkingen BV.
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