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ABS DEN ELZEN GROEP

Disclaimer
Dit is de disclaimer van ABS Den Elzen Groep, Saturnusstraat 30, 2516 AH, ’s Gravenhage.

Cookies
Op onze website maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden
opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres en kunnen
uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen of veranderen.
We gebruiken cookies om onze website optimaal te laten functioneren (noodzakelijk) en om onze website op
gebruikersniveau te analyseren en verbeteren (statistisch). Zo kan deze website worden afgestemd op uw wensen en
behoeften.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang
tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren
functioneren.
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken door gegevens te
verzamelen en te rapporteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt
met uitzondering van Google Analytics.

Google Analytics
ABS Den Elzen Groep maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van statistische cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website
gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar Google, waar deze wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt
zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens, zoals uw IP-adres. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waar Google over beschikt.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale
netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook
respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ABS Den Elzen
Groep heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter om te lezen wat
zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze verklaringen kunnen wijzigen, dus we
adviseren u deze regelmatig te raadplegen.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en
door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden
aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

PAGINA - 1 -

MEMO

ABS DEN ELZEN GROEP

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van uw browser.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen dan ook op
geen enkele manier rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor de genoemde producten met bijbehorende prijzen.
Deze laatste zijn indicatief. Voor de verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt u verwezen naar
https://www.bovag.nl/garantie.
ABS Den Elzen Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, in de ruimste zin, ook afgeleide
schade en winstderving voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan
deze website of andere websites die door middel van hyperlinks toegankelijk zijn vanuit deze website.
Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd,
verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video-, foto- en
tekstmateriaal, zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van ABS Den Elzen Groep
is ten strengste verboden. Slechts de geadresseerde kan gebruik maken van de door ABS Den Elzen Groep
verstuurde informatie. ABS Den Elzen Groep kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de
verzonden informatie, hier kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De tekst van deze
Disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze
bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. We raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat
te raadplegen als u onze website bezoekt.

Nieuwsbrief
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van ABS Den Elzen Groep? Dan gebruiken we uw e-mailadres uitsluitend om u
deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst
verwijderd.
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