Disclaimer en privacy verklaring JE Consultancy website
Het onderstaande is van toepassing op onze website (www.jeconsultancy.nl). Met het bezoek van
deze website en / of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je
akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer inclusief het gebruik van cookies.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die via deze
website worden verzameld met als doel het leveren van informatie of publicaties, worden gebruikt
om aan jouw verzoek te voldoen en eventueel nieuwe informatie of publicaties van hetzelfde
onderwerp toe te sturen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook verwerken wij
persoonsgegevens die je ons via een contactformulier of via een op deze website genoemd
e-mailadres verstrekt om aan jouw verzoek te voldoen. Wil je jouw gegevens aan onze database
laten toevoegen of daaruit laten verwijderen, of als je jouw gegevens wenst te corrigeren, dan kun je
contact met ons opnemen via 088-1264400 of per mail naar info@jeconsultancy.nl
Deze website maakt gebruik van Universal Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op
jouw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik
van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt, rapporten over de
websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet met andere gegevens waarover
Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je wel op dat je in dat geval niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de
grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie
(na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. JE Consultancy is niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door JE
Consultancy gecreëerde site. JE Consultancy wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten
gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijzen. De
gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. JE Consultancy geeft geen
garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet
aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de
site, wordt door JE Consultancy uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor
het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere
sites of bronnen die niet eigendom zijn van JE Consultancy zijn slechts opgenomen ter informatie van
de gebruiker van de site. JE Consultancy is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze
sites of bronnen. JE Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.
JE Consultancy is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in
verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden
op dergelijke sites of bronnen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij JE Consultancy of bij derden die met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan JE Consultancy. Vermenigvuldiging in wat voor
vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door JE Consultancy.

