Disclaimer & Privacy beleid Wandeljepad
Disclaimer
Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 71107908), hierna te noemen Wandeljepad, verleent u hierbij toegang tot
www.wandeljepad.com (de ‘Website’). Wandeljepad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid Aan de inhoud van deze Website kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie
op deze Website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Wandeljepad spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De prijzen en andere
informatie over diensten op deze Website zijn onder voorbehoud. U kunt op basis van dergelijke fouten geen
overeenkomst claimen met Wandeljepad. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden kan Wandeljepad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (alsmede het logo) liggen bij
Wandeljepad. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Wandeljepad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy beleid (Privacy policy) van Wandeljepad.com
Waarborgen Privacy Het waarborgen van de privacy van bezoekers vind Wandeljepad belangrijk. Daarom
beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
Toestemming Door de informatie en de diensten van de website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy
policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Vragen Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Wandeljepad, kun u ons
benaderen via info@wandeljepad.com.
Monitoren gedrag Wandeljepad maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website
bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke
manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de
gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type
browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en
vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere
persoonlijke informatie.
Gebruik van cookies Wandeljepad plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de
pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien
welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Cookies uitschakelen U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder
van uw browser.

