Disclaimer
Eco Consult – Groen, Milieu & Management BV (Kamer van Koophandel 09.09.49.94), hierna te
noemen Eco Consult, verleent u hierbij toegang tot www.ecoconsult-gmm.nl ("de Website") en
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen over haar dienstverlening.
De informatie op de Website 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 en ondertekende schriftelijke offerte van de Eco Consult.
De op de Website verstrekte informatie wordt door Eco Consult met zorg samengesteld, doch voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op de Website wordt
geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden
aangebracht.
Eco Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van
de Website. Eco Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en
onvolledigheden van de op de Website verstrekte informatie en tarieven.
Hoewel Eco Consult alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Eco Consult niet
aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website via internet
verzonden worden. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van de Website is
auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar
te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eco Consult.
Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Eco Consult worden onderhouden zijn louter ter
informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Eco Consult uiterst selectief is ten aanzien van
websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan,
noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke
aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Eco Consult worden onderhouden wordt
afgewezen.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
De Website maakt geen gebruik van cookies.

Linkedin, Facebook en Twitter
Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken Linkedin, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die
wordt aangeleverd door Lindedin, Facebook en Twitter zelf. Leest u de privacyverklaring van
Linkedin, Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Privacy
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze
diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Uw persoonsgegevens worden door ons mogelijk ook gebruikt voor het uitvoeren van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand.

