Gebruiksvoorwaarden website, disclaimer en cookieverklaring
Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de Website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te
verschaffen tot en gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van
onderstaande gebruiksvoorwaarden waarin een disclaimer is opgenomen.
Definities
- Gebruiksvoorwaarden: de regels als verwoord in onderhavig gebruiksvoorwaarden
- Gebruiker: iedere gebruiker van de Website
- Website: de website www.advocatenkantoorflipse.nl
- Flipse: Advocatenkantoor Flipse, Hovenstraat 1, 7051 CV Varsseveld
Disclaimer
De Website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en verstrekte informatie is niet bedoeld als advies
in concrete gevallen. De informatie op de Website wordt door Flipse met voortdurende zorg en aandacht
samengesteld en onderhouden. Er kunnen echter geen enkele rechten worden ontleend aan de op de Website
aangeboden informatie. Flipse is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van
de Website of uit eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of
schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website.
Flipse garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen
en verwerkt. Flipse is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van niet-tijdige ontvangst of verwerking van aan
haar gezonden e-mails of ander elektronische berichten.
Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur
worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de Website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn
cookies die ervoor zorgen dat de Website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld
gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of seminar van Flipse of het
uitlezen van uw browserinstellingen om de Website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.
De Gebruiker kan de cookies van zijn harde schijf verwijderen. Gebruiker kan de cookies ook uitschakelen via zijn
browser.
Verzameling en gebruik persoonsgegevens
Bij bezoek aan de Website kan Flipse gegevens van u verwerken. Flipse verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van
een Gebruiker wanneer deze Gebruiker persoonsgegevens via de Website aan Flipse heeft doorgegeven,
bijvoorbeeld door contact op te nemen met Flipse. Flipse gebruikt deze persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor
de Gebruiker de persoonsgegevens aan Flipse heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij betrokkene partij is. Daarnaast kan Flipse de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte
te stellen van diensten van Flipse.
Flipse verzamelt en verwerkt verder informatie met betrekking tot bezoekers van de Website in het verband met een
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of de Website voldoende aansluit op de wensen van haar
relaties.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met
betrekking tot de diensten van Flipse en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De Website maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De
statistieken van Google Analytics worden door Flipse gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en de
populaire pagina’s zodat daarmee de Website kan worden verbeterd. De verkregen informatie, waaronder het IPadres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het
privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Indien Gebruiker tegen het voornoemde bezwaar heeft of vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens,
kan hij contact opnemen met Flipse via flipse@advocatenkantoorflipse.nl.
Websites van derden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via de Website via links
kunnen worden bezocht. Flipse is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
Uw rechten en vragen
Gebruiker heeft het recht Flipse een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
van zijn persoonsgegevens. Indien de Gebruiker van één van deze rechten gebruik wil maken of indien Gebruiker
vragen heeft over onderhavige gebruiksvoorwaarden kan Gebruiker Flipse benaderen via
flipse@advocatenkantoorflipse.nl. Flipse zal zich inspannen om binnen vier weken te reageren op een verzoek van
een Gebruiker. Een weigering om te voldoen aan een gedaan verzoek zal met redenen worden omkleed door Flipse.
Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Flipse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Het verdient
aanbeveling om deze gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

