Disclaimer voor www.avdmshop.nl(.com)
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.avdmshop.nl(.com), zoals deze beschikbaar is gesteld
door AvdM Shop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AvdM Shop.nl is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij AvdM Shop.nl.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met AvdM Shop.nl te mogen claimen of te veronderstellen. AvdM Shop.nl streeft naar
een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud
op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. AvdM Shop.nl
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via
hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.avdmshop.nl(.com) op deze pagina.
Privacy Beleid
Dit privacybeleid beschrijft hoe www.avdmshop.nl alle informatie gebruikt en beschermt die u geeft
wanneer u deze website gebruikt. www.avdmshop.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw
privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij
het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze
alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. www.avdmshop.nl kan
dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd
controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wat wij kunnen verzamelen
We kunnen de volgende informatie verzamelen:
•
•
•
•
•

Naam
Contactgegevens inclusief e-mailadres
Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen
Google Analytics

Wij zijn AVG klaar
Op 25 mei 2018 zal Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing
worden en zal onder andere bepaalde aanpassingen vereisen in de manier waarop organisaties
persoonsgegevens van personen binnen de EU verwerken. www.avdmshop.nl en zijn subdirectory’s
en subdomeinen hebben de noodzakelijke wijzigingen in het product, de processen, het beleid en de
overeenkomsten geïmplementeerd in het licht van de AVG-vereisten, dus voldoen we aan de hoge
standaard voor gegevens privacy die door deze verordening wordt geïntroduceerd.
Veiligheid
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of
openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke
procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

