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DISCLAIMER GRAND SALON
ALGEMEEN
In deze disclaimer wordt verstaan onder:





Grand Salon: De eigenaar van de website GRAND SALON MAITRES DE COIFFURE.
Gebruik(en): Alle denkbare handelingen.
U : De gebruiker/bezoeker van de website.
De content: Alle in de website aanwezige inhoud.

DISCLAIMER
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt U in
met deze disclaimer.
PRIVACY VERKLARING
U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie U bent, of enige informatie over uzelf
te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van U nodig hebben om bijvoorbeeld
met U te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Wij streven ernaar U dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via
internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de website waarvan zij
afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden
uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
PERSOONSGEGEVENS
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit
behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt U op ieder
gewenst moment verzoeken uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Uit het oogpunt van
zorgvuldigheid is aan de teksten op deze pagina door GRAND SALON Maîtres de Coiffure de grootst
mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie zoals
afgebeeld op uw beeldscherm voor 100% correct is, omdat het niet mogelijk is transmissiefouten
volledig uit te sluiten.
GRAND SALON Maîtres de Coiffure aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op
welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
content op deze webpagina.
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BESCHIKBAARHEID
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar
te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
(tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
EMAILADRES DERDEN
GRAND SALON is niet verantwoordelijk voor de content, of delen daarvan, op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het auteursrecht op deze website berust bij GRAND SALON of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GRAND SALON. Vermenigvuldiging in wat voor
vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van GRAND SALON.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke
plaatsen, dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
De copyrights van al het foto- en videomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen
en/of cineasten. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk
gebruik van foto- en/ of videomateriaal op de website van GRAND SALON.
Dit privacy statement is vastgesteld op 01 mei 2012.
GRAND SALON behoud zich het recht voor, om dit privacy statement aan te passen; raadpleegt U
daarom periodiek dit privacy statement.

