www.tijdvoormeedoen.nl
TijdvoorMeedoen heeft deze website ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen
en haar relaties in het bijzonder. Deze website wordt uitsluitend onder de volgende voorwaarden
beschikbaar gesteld. Door de website van TijdvoorMeedoen te bezoeken en te gebruiken,
accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Inhoud
Deze website bevat informatie aangaande de TijdvoorMeedoen als vereniging en haar activiteiten.
De informatie heeft een vrijblijvend karakter.

Persoonsgegevens van de bezoeker
Persoonsgegevens die een bezoeker van de website aan TijdvoorMeedoen toevertrouwt, zullen
uitsluitend door haar worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren.
TijdvoorMeedoen stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van
persoonsgegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie.
TijdvoorMeedoen zal uw persoonsgegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of
informatie toe te sturen en evenmin zal TijdvoorMeedoen persoonsgegevens uitwisselen of aan
derden verkopen zonder uw toestemming.

Copyright en intellectueel eigendom
De presentatie en de volledige inhoud van deze website (inclusief de codering van de website) is
intellectueel eigendom van TijdvoorMeedoen of derden en is als zodanig ook auteursrechtelijk
beschermd.
De informatie, tekst, foto’s, codering en afbeeldingen van deze website mogen in geen geval
openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren door middel
van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm ten
behoeve van gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-,
nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of
televisie-uitzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TijdvoorMeedoen of
eventuele rechthebbende derden.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.tijdvoormeedoen.nl, mits naar
de homepage wordt gelinkt. TijdvoorMeedoen behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor
zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze website.

Handelsmerk

De handelsmerken, de logo’s en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van
TijdvoorMeedoen of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat
voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van
TijdvoorMeedoen of derden, al naar gelang het geval.

Gebruik van Cookies

TijdvoorMeedoen kan gebruik maken van (functionele) cookies om het gebruik van de website te
faciliteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen en bij terugkeer door
de website wordt herkend. Door deze cookies wordt het gebruik van de website mogelijk
gemaakt. Verder kan de website cookies gebruiken om uw instellingen en voorkeuren te
onthouden. Tevens kan TijdvoorMeedoen het gebruik van de website analyseren om de
functionaliteit van de website te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen.

TijdvoorMeedoen gebruikt cookies niet om persoonsgegevens over individuele gebruikers te
verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt,
behoudens voor zover u persoonsgegevens toevertrouwt aan TijdvoorMeedoen. Het is mogelijk
uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies
worden geplaatst. TijdvoorMeedoen verwijst u daartoe naar de instellingen van uw browser.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere internetsites. TijdvoorMeedoen geeft geen
enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in
een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan
met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de
bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel TijdvoorMeedoen alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de
nauwkeurigheid van de informatie op deze website niet worden gegarandeerd. TijdvoorMeedoen
wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de
authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden "als
zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

Aansprakelijkheid
TijdvoorMeedoen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen in het
belang van haar activiteiten en nodigt de gebruiker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te
controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.
Vereniging TijdvoorMeedoen is gevestigd aan de Draaikom 2 (1274 NS), Huizen en is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70995516.
Bel voor meer informatie 035-8873470.

