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Disclaimer
Use websites
The use of the website www.dutchpioneering.com
are always on an informative basis. The
information given is meant as general information only and one cannot derive
any
rights from this. The websites are maintained with the utmost care
but it can occur that a mistake is made or that a website is
(temporarily) unavailable. Dutchpioneering recommends to always use the mo
st up to date antivirus software when visiting the websites.
We reject explicitly any liability with regards to the accuracy, completeness,
relevancy of the offered information and (undisturbed) use of the websites.
Rights
All (intellectual property) rights relating to all information offered on or via the
website www.dutchpioneering.com belongs to Dutchpioneering. It is not
permitted to copy information on this website, to make it public in any way, to
use it or to distribute it without prior written permission from Dutchpioneering.
You can only use information as shown on this website for personal use.
Privacy declaration
This is the privacy statement of Dutchpioneering, located at Renswoudestraat
5 in Breda.
When you make an application or reservation or you contact us in another
way, we will receive your personal data. We want to inform you about the way
in which we use this data in the context of the applicable privacy legislation. If
you have questions about how we process your personal data, please contact
us via info@dutchpioneering.com.
Foundations and goals of data processing
In the overview below you can read for which purpose we collect your
personal data, how long we keep it for and to whom we may provide this
personal data.
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Provision of information to third parties
As shown in the overview, your details will not be shared with third parties,
unless Dutchpioneering is legally obliged to do so.
Access, correction and deletion of personal data
Dutchpioneering can at all times be requested to inspect, correct and delete
your personal data, unless this cannot reasonably be requested from
Dutchpioneering if, in the context of a legal obligation to your request,
Dutchpioneering is not able to comply. This applies equally to your right to
forgetfulness. More information about your rights under the General Data
Protection Regulation can be found via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.
You must identify yourself before Dutchpioneering can take note of your
request. You can submit your request via info@dutchpioneering.com. We will
respond to your request within four weeks.
Complaints
Do you have a complaint about the way in which Dutchpioneering processes
your personal data or deals with your rights in the context of the processing of
your personal data? Then you can submit a complaint to the Dutch Data
Protection Authority. More information can be found on the website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Security
Proper security of your personal data is very important to Dutchpioneering.
We have therefore taken appropriate measures to protect your data against
unauthorized infringements and loss. We have done this, amongst other
things, by making our systems exclusively accessible to authorized personnel.
We will also periodically check whether our security measures are still up to
date.

Cookies
Dutchpioneering uses cookies to increase its service when visiting its
websites, which are therefore easier to use. Cookies are small text files that
are placed by a website on a PC, notebook, tablet, mobile phone or other
digital equipment. For example, cookies ensure that our websites remember
your preferences, such as location and language settings. We can see
through cookies how often our websites and specific pages are viewed by
visitors.
To place certain cookies, you must first give permission before these cookies
may be used. This consent is not necessary if and to the extent that it
concerns technically necessary (functional) cookies and analytical cookies,
within the applicable laws and regulations. You can always withdraw your
consent to cookies by changing the chosen internet settings. More information
about changing and deleting cookies can be found in the help function of your
own web browser.
Other websites
When the website of Dutchpioneering contains links to other websites, this
privacy statement and cookie policy only applies to www.dutchpioneering.com.
We recommend that you take note of the applicable privacy and cookie policy
for a linked-through visit to another website. We are never liable for
information offered on such websites or for damage resulting from visiting
such websites.
Finally
Dutchpioneering reserves the right to make changes to the disclaimer, privacy
statement and cookie policy at any time. We therefore recommend that you
always check whether changes have been made.
Dutch law applies to these terms and conditions. Any disputes arising from
these conditions will be submitted to the competent court within the district to
which Dutchpioneering belongs.
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Disclaimer
Gebruik websites
Het gebruik van de website www.dutchpioneering.com gebeurt altijd
informatief. De informatie is dan ook slechts bedoeld als algemeen
informerend en hier kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden
ontleend. Uiteraard wordt altijd met de grootste zorgvuldigheid gewerkt aan
de websites, maar toch kan het voorkomen dat er een fout tussen sluipt of dat
een website tijdelijk niet (volledig) bereikbaar is. Dutchpioneering raadt u aan
om altijd de nieuwste versie virusbeveiliging te gebruiken bij het bezoeken
van de websites. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de
correctheid, volledigheid, actualiteit van de aan u aangeboden informatie en
het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.
Rechten
Alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot alle op of via de
website www.dutchpioneering.com aangeboden informatie behoort toe aan
Dutchpioneering. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te
nemen, op enigerlei wijze openbaar te maken, te gebruiken of te verspreiden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchpioneering. U kunt
informatie zoals getoond op deze website uitsluitend voor eigen gebruik
gebruiken.
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Dutchpioneering, gevestigd aan de
Renswoudstraat 5 te Breda.
Wanneer u een aanvraag of reservering doet of u op andere wijze contact met
ons opneemt, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij willen u in het
kader van de geldende privacywetgeving informeren over de wijze waarop wij
deze gegevens gebruiken. Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@dutchpioneering.com.
Grondslagen en doelen van gegevensverwerking
In onderstaand overzicht kunt u nalezen met welk doel wij welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en aan wie
wij deze persoonsgegevens eventueel verstrekken.
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Verstrekking gegevens aan derden
Zoals u in het overzicht kunt teruglezen, worden uw gegevens niet aan
derden verstrekt, tenzij Dutchpioneering dit wettelijk verplicht is.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Dutchpioneering kan te allen tijde worden verzocht om inzage, correctie en
verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij dit redelijkerwijs niet van
Dutchpioneering kan worden gevraagd of zij om in het kader van een
wettelijke verplichting aan uw verzoek geen gehoor mogen geven. Dit geldt in
gelijke zin voor uw recht op vergetelheid. Meer informatie over uw rechten in
het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.
U dient zich te identificeren alvorens Dutchpioneering van uw verzoek kennis
kan nemen. U kunt uw verzoek indienen via info@dutchpioneering.com. Wij
reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop Dutchpioneering uw
persoonsgegevens verwerkt of omgaat met uw rechten in het kader van de
verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Een goede beveiliging van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor
Dutchpioneering. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om
uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inbreuken en verlies. Dit
hebben wij onder meer gedaan door onze systemen uitsluitend toegankelijk te
maken voor bevoegd personeel. Wij zullen daarnaast periodiek nagaan of
onze beveiligingsmaatregelen nog up-to-date zijn.
Cookies
Dutchpioneering gebruikt cookies om haar service te kunnen vergroten bij het
bezoeken van haar websites, die daardoor makkelijker worden kunnen
worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, notebook, tablet, mobiele telefoon of andere digitale
apparatuur worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze
websites uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites en specifiek welke
pagina’s door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven,
voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet
nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies
en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wet- en
regelgeving. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door
de gekozen internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het wijzigen
en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw eigen
webbrowser.
Andere websites
Voor zover de website van Dutchpioneering links naar andere websites bevat,
heeft te gelden dat onderhavige privacyverklaring en cookiebeleid alleen van
toepassing is op www.dutchpioneering.com. Wij raden u aan bij een –
doorgelinkt- bezoek aan een andere website kennis te nemen van het
toepasselijke privacy- en cookiebeleid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor
informatie zoals aangeboden op dergelijke websites of voor schade als gevolg
van het bezoeken van dergelijke websites.
Tot slot
Dutchpioneering behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan
te brengen in de disclaimer, privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden u
daarom aan om steeds na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter binnen het arrondissement waartoe Dutchpioneering
behoort.

