Algemene informatie en aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Prospeqtive B.V. is echter
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik
van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Prospeqtive B.V. staat niet in voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Prospeqtive B.V. aanvaardt geen verplichting om de
geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Prospeqtive B.V. sluit dan
ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van
derden. Prospeqtive B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of
informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de
daarop aangeboden informatie.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Prospeqtive B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op
deze website te hergebruiken. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van
toepassing.
Het intellectueel eigendom berust bij Prospeqtive B.V.
Privacybeleid Prospeqtive B.V.
Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. We beschouwen de gegevens van of over jou
als jouw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt,
of waarvoor we deze van je hebben verzameld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens
we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we
hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp jij hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Prospeqtive B.V. Door gebruik te maken van
deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Prospeqtive B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt gedeeld
met derden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Gebruik van onze diensten en communicatie
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wanneer je e-mail
of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij
je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Prospeqtive B.V. of die van een
derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Wij zullen je gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We beschermen je
gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is tegen onbevoegde toegang en abusievelijk verlies.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies’ (tekstbestandjes die op je computer
worden geplaatst) om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde
informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw 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 de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 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 zal je IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies
weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op
dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te
maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Vragen en/of opmerkingen
Je kunt voor je vragen en/of opmerkingen contact met ons opnemen via e-mail adres:
info@Prospeqtive.nl

