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Disclaimer
Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van
Villa Joep gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Villa Joep streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de
website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus
betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks)
kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden
verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.
Villa Joep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,
noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

Villa Joep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik of de inhoud van deze website
Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met
deze website zal Villa Joep met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen
conform het privacy statement. Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht of
ter inzage gegeven.

Copyright
Villa Joep spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties,
kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken
te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele
eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of
recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Villa Joep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een
recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht
gebruik maakt.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen
onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen,
bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke
vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand
schriftelijke toestemming is verleend door Villa Joep.
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Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een
cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer
wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als u de website bezoekt
kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website voor u te
optimaliseren en dankzij de cookie herkent een website u als terugkerende
bezoeker.
De website van Villa Joep maakt gebruik van Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics
maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
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 zal uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande
gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn
dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn
Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de Disclaimer of Privacy
Policy van Villa Joep en VillaJoep.nl, kun u ons benaderen via:
Villa Joep
Soldeniersveld 304
7327 GK Apeldoorn
info@villajoep.nl
070- 750 74 88

