Disclaimer
We Do Retail (KvK: 52069834) en LocalFun, handelsnaam van Fun Product Finders B.V. (KvK: 11061790), hierna
te noemen “projectpartner”, verleent u hierbij toegang tot www.ahuitjes.nl ("de Website") en nodigt u uit het
aangebodene te kopen.
Projectpartner behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Projectpartner spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website
aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze
diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van projectpartner.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met projectpartner. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
projectpartner nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij projectpartner en haar
licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van projectpartner, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is.
Privacy Statement
1. Voor projectpartner en alle aan hem gelieerde rechtspersonen is een zorgvuldige omgang met gegevens van
bezoekers van onze website van groot belang. De website www.ahuitjes.nl is er op gericht om uw privacy zo
veel mogelijk te beschermen.
2. Er wordt op de webpagina gebruik gemaakt van cookies, waarbij voldaan zal worden aan de Wet
bescherming persoonsgegevens. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen
op uw computer. In het geval u bestellingen doet of via een daartoe ingerichte pagina contact met ons wilt
opnemen, vragen wij u relevante persoons- en contactgegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet
gebruikt voor verdere commerciële doeleinden.
3. Projectpartner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de
diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd. Onze werknemers en
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
4. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het onderlinge contact en het toesturen van vouchers. De
gegevens worden niet gebruikt voor verdere commerciële doeleinden en worden minimaal tot het einde van
de actie bewaard.
5. Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy statement van projectpartner dan kunt u contact met
ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze
wilt wijzigen. In geval wijziging van ons Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de
meest recente informatie. De klantenservice is van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur - 17:00 uur en
zaterdag tussen 12:00 uur - 17:00 uur telefonische bereikbaar via 088-500 9700.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

