DISCLAIMER / PRIVACY STATEMENT
Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de
eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het
getoonde. Dit geldt ook voor de gegevens in de Scholtens woonplanner.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.
Privacy Statement
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt,
zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen of uw vragen te
beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen,
wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.
Cookies
De website van Scholtens maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat
met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Scholltens plaatst enkele cookies die
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Het gebruik van cookies is van groot
belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet
direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van
bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen
verbeteren.
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw
browser. Hoe u dit moet doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

