
Gebruiksvoorwaarden & privacy 

verklaring  

 

Surfgedrag - Op www.saumurinteriorenstyling.com en gerelateerde sites worden algemene 

bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de 

inrichting van de website te optimaliseren zodat SAUMUR interior & styling haar dienstverlening kan 

blijven verbeteren.  SAUMUR interior & styling maakt bij het aanbieden van de diensten op haar 

websites gebruik van (tijdelijke) cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de 

website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen 

cookies worden bijgehouden. 

 

Aansprakelijkheid - SAUMUR interior & styling is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie 

op de website www.saumurinteriorenstyling.com. Evenmin is SAUMUR interior & styling 

verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. 

SAUMUR interior & styling is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de 

website verwijderen. 

 

Links & trackbacks - www.saumurinteriorenstyling.com bevat links naar andere internetsites. 

SAUMUR interior & styling is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere 

internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij 

onze site verlaten en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden 

informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld 

wordt binnen de sites die vallen onder SAUMUR interior & styling. 

 

Secure - De veiligheid van gegevens die online worden verzonden, kan niet voor 100% worden 

gegarandeerd. Wij spannen ons er voor in om persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen 

bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de toegezonden informatie. 

 

Wijzigingen - SAUMUR interior & styling behoudt zich het recht voor om zonder bericht wijzigingen 

aan te brengen in deze voorwaarden en privacy verklaring. 

 

Vragen en verzoeken -  Bij vragen of verzoeken aangaande het privacy beleid van SAUMUR interior & 

styling inschrijving of ervaringen met de website, kunt u een e-mail sturen naar 

info@saumurinteriorenstyling.com 

 

mailto:info@saumurinteriorenstyling.com

