Privacy verklaring
De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan
het zijn dat de inhoud niet correct is. BoekMeester c.q. Alkema Adviseurs kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website.
De teksten, programma’s, sjablonen etc., zoals vermeld op deze website mogen zonder
voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden. Indien u de teksten,
programma’s, sjablonen etc. van deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een
inbreuk zijn op intellectuele rechten en regelgeving rondom Privacy.
Alkema Adviseurs/BoekMeester kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg
van ongeoorloofd gebruik van de teksten en of bestanden vermeld op deze website of
gedownload van deze website.
U zult Alkema Adviseurs/BoekMeester, diens medewerkers, vertegenwoordigers,
licentiehouders, en haar zakelijke partners beschermen tegen en vrijwaren van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten
voor rechtsbijstand, accountants, adviseurs e.d. die door derden zijn ingesteld ten
gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Alkema Adviseurs gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te
verbeteren en om advertenties af te stemmen op uw interesses. Als u geen cookies wilt
accepteren dan kunt u dit uitzetten in uw browser.
Waarom cookies?
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker
meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting en werking van de
website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u
relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld berichten die
u interesseren of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze
dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast kan er bij het
aanbieden van de door u gevraagde diensten gebruik worden gemaakt van cookies.
Bijvoorbeeld bij de e-mail nieuwsbrieven.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze websites, wordt geplaatst
op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker
kan worden herkend wanneer u de websites bezoekt. Het is dan mogelijk om de websites
aan te passen aan uw voorkeuren en/of het inloggen te vergemakkelijken. Cookies
kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een
volgend bezoek aan onze website worden gebruikt.
Weten cookies wie ik ben?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet in de cookies
opgeslagen. Wel maken zij het mogelijk voor BoekMeester om u bij een volgend bezoek
weer te herkennen.
Kan ik me afmelden?
Wanneer u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u dit in uw browser
uitschakelen. Dit kan met zich brengen dat u geen of slechts beperkt toegang tot onze
website heeft. Ook biedt uw browser de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Een
handleiding voor het verwijderen van cookies kunt u hier vinden.

