Privacy beleid
Bepalingen en voorwaarden voor toegang tot de webshop van De Nieuwstad (via een inlog op
de website www.nieuwstad.nl)

1. Eigendom
Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is eigendom van De Nieuwstad. Dit materiaal mag
niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het online
te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw
persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier.

2. Nauwkeurigheid van de informatie
De Nieuwstad zal zich op redelijke wijze inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van
deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enige claims of verliezen die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. De
Nieuwstad behoudt zich het recht voor om de productspecificaties te allen tijde te wijzigen.

3. Gegevensbescherming
De Nieuwstad verwerkt uw persoonlijke gegevens met gepaste zorgvuldigheid en respecteert
de privacy van ieder individu dat de site bezoekt.

Automatisch verzamelde niet persoonlijk identificeerbare informatie
In sommige gevallen is het mogelijk dat wij informatie over u verzamelen die van algemene
aard en niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn onder
andere het type Internet-browser dat u gebruikt, het soort computersysteem dat u gebruikt en
de domeinnaam van de website van waaruit u bij onze site of advertentie terecht bent
gekomen.
Informatie die wij mogelijk automatisch op de harde schijf van uw computer plaatsen
Als u de site bekijkt, is het mogelijk dat wij met uw toestemming wat informatie op uw
computer plaatsen. Deze informatie zal de vorm van een "cookie" of soortgelijk bestand
hebben en dient om ons te helpen u beter van dienst te kunnen zijn. Met behulp van deze
cookies kunnen we bijvoorbeeld een website of advertentie aanpassen om zo beter aan uw
interesse en wensen tegemoet te komen. Met de meeste Internet-browsers kunt u de
cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een
waarschuwing ontvangen voordat de cookie wordt opgeslagen. Wij verwijzen u naar de
handleiding of Help van uw browser voor meer informatie over deze functies.
Privacybeleid De Nieuwstad

Pagina 1 van 2

4. Wet en rechtsbevoegdheid
Deze site is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Nederlandse
wetten. Voor de oplossing van alle geschillen met betrekking tot de site zullen de
Nederlandse wetten van toepassing zijn en berust de rechtsbevoegdheid exclusief bij de
Nederlandse rechtbanken
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