Disclaimer, claim
It is not allowed to
make free use of this
site without
consent/permission of
the author.
<< Dirk Teeuwen
Edwardian beauty, about 1905>>
Artist unknown, lady unknown
Source, see page 2

Summary in English
Disclaimer
-The use of this website is at the sole risk of the user. It is the
user's responsibility for taking all precautions, arrangements,
necessary to ensure that anything you may obtain from this
website is free of viruses or other harmful components (in any
shape , manner or form, whatsoever).
-This website was composed with great care. However, it could
happen that site information is inaccurate. The author rules out
any responsibility regarding the consequences of activities based
on information from this site.
-Dutch copyright is applicable to this website. There is always a
decent account of used sources. Such is done in accordance to
Dutch copyright. (Section: limitations regarding copyright.)

Claim
-Texts and pictures published in this site are properties of the
author Dirk Teeuwen, Holland. It is not allowed to make free use
of these referred texts and pictures without consent of the author
Dirk Teeuwen.
It is not allowed, among other things:
1. to use texts and pictures (without consent of the author);
2. to rewrite and to publish those rewritten texts and pictures;
3. to rewrite and to publish those rewritten texts and pictures in
addition to which the name Dirk Teeuwen is involved (unwanted
by him and without his approval).
-In any case of violation of the rules a civil action as well as
criminal prosecution could be brought against the offender. In
case of nr 3 legal action could be taken because of harming the
reputation of the author Dirk Teeuwen.
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Summary in Dutch

Disclaimer

-De gebruiker van deze site is verantwoordelijk voor alle risico’s
daaraan verbonden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
nemen van alle voorzorgsmaatregelen, noodzakelijk om er zeker
van te zijn dat alles wat de gebruiker binnen krijgt via deze
website vrij is van virussen en andere schadelijke zaken (in wat
voor vorm, van welke aard dan ook.
-Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht , bestaat de mogelijkheid
dat de informatie niet geheel de juiste is. De auteur sluit alle
aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die worden
ondernomen op basis van deze site.
-Op deze site is o.m. het auteursrecht van toepassing. In geval van
toepassing van literatuur e.d. in artikelen in deze site worden
bronnen nauwkeurig vermeld en is de werkwijze zoals
redelijkerwijs is geoorloofd in publicaties. Zulks met in acht
neming van de Auteurswet (t.a.v. beperkingen auteursrecht).

Claim
-Alle teksten en afbeeldingen zijn eigendom van de auteur Dirk
Teeuwen, Holland. Het is anderen niet toegestaan om, zonder zijn
toestemming, hierover te beschikken.
Onder beschikken wordt hier onder meer het volgende verstaan:
1. gebruik teksten en afbeeldingen;
2. bewerking en vervolgens publicatie van deze bewerkte teksten
en afbeeldingen;
3. bewerking en vervolgens publicatie van deze bewerkte teksten
en afbeeldingen waarbij de naam van Dirk Teeuwen op enigerlei
wijze betrokken is, ongewild door hem en zonder toestemming
van hem.
-Bij alle gevallen van overtreding kunnen zowel civielrechtelijke
als strafrechtelijke procedures het gevolg zijn. Als het genoemde
onder punt 3 van toepassing is, kan tevens vervolging
plaatsvinden voor het in gevaar brengen van de goede naam van
Dirk Teeuwen.
Source of the picture on the right side of the first page:
https://nl.pinterest.com
See also: the lingerie addict, pinups in bygone eras
The picture is a cutting out of the original one and has been more
monochromed. The original one shows probably a French boudoir
pinup.
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