DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in
met deze disclaimer. Indien u toch niet akkoord bent, kunt u contact met ons opnemen.
Vertrouwelijke Informatie (veiligheid)
•
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij
van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten
worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm
gebruikt .
•
De persoonsgegevens van de consument die via de website van MaaltijdenBox.nl worden
verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, worden vastgelegd in een bestand dat
vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt
behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit
noodzakelijk is om een bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in
een noodgeval, voor zover dat naar het redelijk oordeel van de ondernemer of MaaltijdenBox.nl
in het belang van de consument is.
•
MaaltijdenBox.nl maakt gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de
website van MaaltijdenBox.nl wordt bezocht. Hiervoor worden 'cookies' gebruikt. Dit zijn kleine
bestanden die door computers worden gedownload als de website van MaaltijdenBox.nl wordt
bezocht. De gegevens blijven anoniem.
•
Zie ook de privacy policy.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
•
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor eigen gebruik. Aan de informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen
ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
•
MaaltijdenBox.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan
ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op
deze website.
Beschikbaarheid
•
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk
beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
•
Het auteursrecht op deze website berust bij MaaltijdenBox.nl of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MaaltijdenBox.nl.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming door MaaltijdenBox.nl.
Informatie via derden, “sponsored links”
•
De website van MaaltijdenBox.nl bevatten links naar websites van derden. Deze websites
waarnaar verwezen wordt, worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. MaaltijdenBox.nl staat
echter niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites, producten en diensten van
derden.
•
De informatie op de website van MaaltijdenBox.nl wordt van tijd tot tijd aangepast.
•
MaaltijdenBox.nl stelt het zeer op prijs als fouten op de website gemeld worden aan de
klantenservice: info@MaaltijdenBox.nl.

