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Privacy & disclaimer
Definities:
Website:
Gebruiker:
Bedrijf:

www.fores.online en alle onderliggende pagina’s;
bezoekers van de website;
Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso, mede handelend onder de naam
Fores huisdeurwaarder hierna te noemen als Fores, de bevoegde uitgever
van de webpagina;

1. Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in
met deze disclaimer.










Fores werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website
regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van de website
onvolledig of verouderd is.
Fores geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de
informatie die op de website wordt geraadpleegd.
Fores biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt
geleden door het gebruik van de website.
Fores is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen
wordt.
Fores verschaft informatie op de website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan
de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Fores kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het
gebruik van de informatie op de website.
Fores kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of
beëindigen.
Fores kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of
beëindiging op/van de website.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven
wordt op de website.
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2. Privacy beleid
Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen is er een
privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven wij u duidelijkheid over welke gegevens
worden verzameld en welke gegevens worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing
op alle diensten van Fores, niet van derden. Door gebruik te maken van de website
www.fores.online accepteert u ons privacy beleid.

2e daalsedijk 8d, gebouw Z | 3551 EJ Utrecht

088 501 87 65
info@fores.online

2.1. Persoonlijke omgeving
Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving vragen wij u om enkele
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen
voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze
persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en worden niet voor andere doelstellingen
gebruikt dan voor het uitvoeren van onze diensten.

2.2. E-mail
Wanneer u een e-mailbericht of andere berichten naar ons stuurt kan het zijn dat de berichten
worden opgeslagen. Deze berichten worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze
berichten worden niet verstrekt aan derden en worden niet voor andere doelstellingen gebruikt
dan voor het uitvoeren van onze diensten.

2.3. Cookies
De website www.fores.online maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen te analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van
de website wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens en/of
informatie worden niet verstrekt aan derden worden niet voor andere doelstellingen gebruikt dan
voor het uitvoeren van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te
accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en services op de website niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

2.4. Doeleinden
Fores verzamelt en gebruikt persoonsgegevens en/of informatie alleen voor de genoemde
doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u
goedgekeurd.

2.5. Derden
De informatie wordt alleen op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

2.6. Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website
www.fores.online. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot
wijzigingen in ons privacy beleid. De meest actuele versie van ons privacy beleid staat altijd op
de website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2.7. Persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van de website www.fores.online de gelegenheid tot het inzien,
wijzigen of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.
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2.8. Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden.

3. Vragen en feedback
Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso, mede handelend onder de naam Fores
huisdeurwaarder, versie 3.0, d.d. 15 maart 2018
info@fores.online
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