DISCLAIMER
Juridische informatie en privacy beleid
Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Zeiltjes & Zo. Deze website
wordt beheerd door Webdesign Holland. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze
gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Persoonsgegevens Zeiltjes & Zo verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis
worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contact of offerteformulier, of het
verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Zeiltjes & Zo toestemming zijn of haar persoonlijke
gegevens op te slaan in een bestand van met het oog op een geautomatiseerde
gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen
worden doorgegeven aan de met Zeiltjes & Zo contractueel verbonden ondernemingen. U heeft
recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. Uw gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf
van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de
wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw
harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie
geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer
details.
E-mail
De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of
bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie
bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te
verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud
ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet
gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden,
zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Zeiltjes & Zo aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het
gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en
geven niet noodzakelijk die van Zeiltjes & Zo weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht Zeiltjes & Zo niet,
tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger
bevat.

