Disclaimer:
Informatie
De informatie die beschikbaar is op of via deze website is van algemene aard en is bestemd voor
algemeen gebruik. De informatie is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. Het is
geen persoonlijk of professioneel advies en mag niet als zodanig worden beschouwd.
De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat
informatie door het verloop van tijd achterhaald, incompleet of niet (meer) geheel juist is. Mocht je
een fout in de informatie op deze website opmerken, laat het ons dan weten via de contactpagina.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de informatie die beschikbaar is op of via deze website,
noch voor schade door de onmogelijkheid om deze website of de informatie daarop te gebruiken.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking, functionaliteit of inhoud van deze
website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de elektronische communicatie via deze website of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik van onze
website en de informatie die beschikbaar is op of via deze website is volledig voor eigen risico van de
gebruiker.
Intellectuele eigendomsrechten
Deze website, met inbegrip van het ontwerp, de onderliggende software, de teksten, afbeeldingen,
logo’s en foto’s zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het
is niet toegestaan om op enigerlei wijze deze website te kopiëren, te downloaden, te publiceren of
anderszins te gebruiken of daarnaar door te linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.
Links en referenties
Deze website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites of media van derden. Een
link of verwijzing houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in van die
websites of media. Mocht je zelf de wens hebben om links van jouw website naar onze website te
maken, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Privacy policy
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. De bezoekgegevens worden
geanonimiseerd verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om de functionaliteit van onze
website te optimaliseren zodat wij meer gerichte informatie kunnen aanbieden. Jij bent als individuele bezoekers van deze website niet te identificeren.
Persoonsgegevens en beveiliging
Als je gebruik maakt van het contactformulier op deze website, worden de door jou ingevulde gegevens in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en overige privacy wet- en regelgeving. De worden gebruikt om te
reageren op jouw bericht of om informatie te verstrekken over activiteiten en diensten die voor jou
interessant zouden kunnen zijn. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met jouw gegevens en zullen deze
nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een gerechtelijk bevel ons daartoe
verplicht.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op
de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen. Daardoor kan onze website jou bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je kunt het gebruik van
cookies weigeren door de (standaard)instellingen van jouw browser aan te passen. Cookies kunnen
altijd van een computer worden verwijderd.
Vragen
Heb je vragen over onze Privacy Policy dan kan je daarvoor natuurlijk bij ons terecht. Onze contactgegevens staan vermeld op de contactpagina.

