Disclaimer voor JOAT PC Advies
Algemene gegevens
JOATPC (Kamer van Koophandel:66868769) verleent u hierbij toegang tot www.joatpc.nl en
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige
regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie
worden ontleend.
JOAT PC Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.joatpc.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod
om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding
van een als zodanig aangeduide offerte van www.joatpc.nl
JOAT PC Advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het
gebruik van informatie op deze site.
Beperkte aansprakelijkheid
JOAT PC Advies spant zich in om de inhoud van www.joatpc.nl zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
De op www.joatpc.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak of juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van JOAT PC Advies.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.joatpc.nl onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen
overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Privacy
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat www.joatpc.nl in bepaalde gevallen
uw gegevens opslaat. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen
persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen
persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website
wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt
gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie
zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende
gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een
bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te
waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje
dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per
gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie
naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website,
worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig
gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens
worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt
voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke
informatie.
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kun je een E-mail sturen naar
service@joatpc.nl onder vermelding van ‘Disclaimer’.

