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DISCLAIMER & PRIVACY  

 

De Opleiding DansCoaching, hierna te noemen ‘de ODC’, verleent u hierbij toegang 

tot www.danscoaching.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. De 

ODC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of 

onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 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 overeenkomst van de ODC.  

  

Beperkte aansprakelijkheid 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van 

garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder 

voorafgaande mededeling van de ODC. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder 

voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt 

geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van 

dergelijke fouten. 

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de ODC. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 

schriftelijke toestemming van de ODC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in 

regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders 

aangegeven is. 

 

Privacy policy 

De eigenaar van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en puur 

bedoeld is om informatie te leveren. 

NB. Wanneer in onderstaande tekst gesproken wordt over ‘wij’, betekent dit de eigenaar van 

de website en internetdomeinnaam. Dit sluit ‘Vertrouwde partners’ uit. 

 

Uw privacy is gewaarborgd 

Wij zijn verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijven de principes van 

de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. Wij zijn het 

eens met de regels van het privacybeleid van WOT (Web Of Trust). We zijn verantwoordelijk 

voor het beschermen van uw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver 

als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. We handhaven de veiligheid van 

persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn. Als u contact met ons opneemt, wordt de 

door u verstrekte informatie nooit beschikbaar gesteld voor verkoop, verspreiden van SPAM, 

gebruik door derden of andere ‘illegale’ acties. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor 

de beantwoording van uw vragen of het verwerken van uw inschrijving. Wij zullen geen 

gegevens delen met vertrouwde partners of derden.  
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Gebruik van log-bestanden 

Wanneer u onze site bezoekt, registreren wij automatisch uw type browser, het land waar u 

vandaan komt en uw tijden van toegang en  bezochte pagina’s op een interne (beveiligde) 

statistieken pagina. Wij gebruiken deze informatie om site evaluaties uit te voeren, om te 

zien waar bezoekers vandaan komen en voor het bijhouden van ‘click stream data’ (de 

pagina’s die onze gebruikers bezoeken op onze site). Deze gegevens helpen ons om te 

bepalen welke inhoud het meest aansprekend worden geacht door onze bezoekers en 

daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid  van de site maximaliseren. Deze zogenaamde 

‘log-bestanden’ zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.  

 

 

Gebruik van ‘cookies’ 

Cookies zijn stukjes informatie die uw browser opslaat op de harde schijf van uw computer 

die u identificeert wanneer u opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om u een ‘snelle 

start’ te geven wanneer u weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn 

onschuldig en ongevaarlijk.  

 

Alleen serieuze berichten 

Als u contact met ons opneemt, zullen wij u  altijd – indien mogelijk – antwoord geven op 

serieuze berichten. Wij zullen niet reageren op alle soorten van ‘internet verontreiniging’ 

(SPAM, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde 

tekstcodes, enz.) die we niet vertrouwen.  

 

Links naar andere sites 

Onze website bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt 

op een externe links, u onze site zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet 

van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij 

raden u aan de privacy-verklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze, en/of 

beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.  

 

Juridische disclaimer 

Hoewel we er alles aan doen om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, 

moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk 

verplicht  is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke 

handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk 

bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.  

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor (legale of illegale) activiteiten die 

niet  zijn uitgevoerd door ons, omdat we dat niet kunnen controleren en/of er geen kennis 

van hebben. 


