Privacyverklaring Vaartse Vastgoed
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 19 oktober 2020
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en wij maken alleen gebruik van uw persoonsgegevens voor het goed kunnen
uitvoeren van onze diensten.
Wanneer u onze website bezoekt
Wij houden algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het
doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer
gerichte informatie op de site te zetten. Uw bezoek blijft dus anoniem.
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Wanneer u een contactformulier invult
De gegevens die u op het contactformulier aangeeft, worden opgeslagen en door ons bewaard om uw vraag, opmerking of
verzoek tot bieding te kunnen beantwoorden.
Wanneer u ons een mail stuurt
De gegevens in deze berichten worden door ons bewaard.
Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
Derden
De informatie die u ons verstrekt wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of
veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
U heeft het recht tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Voor
vragen hierover kunt u contact opnemen met info@vaartsevastgoed.nl
Disclaimer
Vaartse Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op onze website
vaartsevastgoed.nl.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het
anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Vaartse Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de
– al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website vaartstevastgoed.nl. Wij behouden ons dan ook het recht
voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste
informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of onze Algemene
Voorwaarden
Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het onderhouden en samenstellen van deze site en wij hebben daarbij
gebruikgemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij garanderen niet dat deze site altijd foutloos of
ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd actueel, juist en volledig is. De inhoud en werking van deze site kan
daarom zonder aankondiging door ons worden gewijzigd. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de
hand.
Publicatie of distributie van deze website of de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

