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Stadtwerke Osnabrück AG 
Alte Poststraße 9 
49074 Osnabrück / Duitsland 
Telefoon: +49 (0) 541 2002-0 
E-mail: info@swo.de 
Internet: www.stadtwerke-osnabrueck.de 
 
Verantwoordelijk voor de inhoud: Jan-Peter Bruns (Markt & klantengebied) 
 
Raad van Bestuur: 
Voorzitter: Stefan Grützmacher  
 
Maatschappelijk kapitaal conform § 6 AktG: € 20,457 milj. 
Bevoegde rechtbank: Kantongerecht Osnabrück 
Handelsregisternummer: HRB  1201  
Btw-identificatienummer conform § 27a UStG: DE 117644618  
 
Bevoegde toezichtinstantie:  
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Friedrichswall 1 
30159 Hannover / Duitsland 
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/  
 
Realisatie: 
Taktsoft GmbH 
Mozartstraße 4-10 
53115 Bonn 
https://www.taktsoft.com/  
 
Noot: 
Alle informatie op deze server is niet-bindende informatie die wordt verstrekt onder voorbehoud. 
Stadtwerke Osnabrück AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden 
pagina's of de aan ons doorgegeven gegevens. Het behoudt zich het recht voor om de verstrekte 
informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van 
teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van Stadtwerke 
Osnabrück AG vereist. Stadtwerke Osnabrück AG is niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid van 
onze sites of de kwaliteit van die toegankelijkheid, met name met betrekking tot de toegangstijd en de 
wijze van presenteren. Houd er rekening mee dat de weergaveopties systeemafhankelijk zijn. Dit 
betekent ook dat de weergave van www-pagina's niet op elk systeem mogelijk zal zijn. Ondanks 
zorgvuldige controle op de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe 
links. We wijzen er nadrukkelijk op dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de 
gelinkte sites. Op het moment van koppelen droegen wij geen kennis over juridisch problematische 
pagina's. Wijzigingen in de inhoud of het ontwerp na het koppelen zijn niet onze verantwoordelijkheid. 
 
Onlinegeschillenbeslechting 
Consumenten hebben de mogelijkheid om met behulp van het onlinegeschillenbeslechtingsplatform 
kosteloos hulp van de Europese Unie te krijgen voor het indienen van een consumentenklachten-
formulier over een online-koopcontract of online-dienstverleningscontract. Ook informatie over de 
procedures van de consumentenarbitrage-instanties in de Europese Unie zijn zo beschikbaar. 
Het platform is toegankelijk via de volgende link: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL 
 
Op de gebieden water, afvalwater, openbaar vervoer en baden, nemen we deel aan de algemene 
vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure bij de Algemene Consumer Raad van Arbitrage van het 
Centrum voor mediation e.V., Straatsburg 8, 77694 Kehl am Rhein - deel. 
 
Duitse wetgeving is van toepassing. 
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