DISCLAIMER

Op het gebruik van de website (www.tjdesigns.nl) zijn de onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht
kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.
GEBBRUIK VAN INFORMATIE
TJDesigns gebruikt enkel de gegevens die u kunt invullen op onze website. Op dit
moment is dat alleen uw emailadres, die u kunt invullen om lid te worden van onze
email-nieuwsbrief (als u wilt weten wat hiermee gedaan wordt lees dan het kopje
‘Email’).
Wel hebben wij zicht op een aantal van uw persoonlijke gegevens als, geslacht,
leeftijd, etc. ook zien wij de interactie op onze website bijvoorbeeld; welke pagina’s
veel worden bezocht. Deze informatie van uw persoonlijke gegevens en interactiviteiten zijn anoniem, worden alleen gebruikt om onze website up-to-date te houden en te
kijken wie interesse heeft in onze website.
EMAIL
Op onze website kunt u een melding tegen komen waarin wij onze email-nieuwsbrief
aanbieden. Dit is vrijwillig en u kunt uw emailadres invullen. Dan ontvangt u af en toe
een update van ons. Dit email die u doorgeeft wordt opgeslagen in ons register en is
niet gelinkt aan andere persoonlijke gegevens. Behalve de nieuwsbrief wordt er niks
met uw emailadres gedaan.
HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen
invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
of inhoud daarvan. TJDesigns aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle publicaties en uitingen van TJDesigns zijn beschermd door auteursrecht en
andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel
gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat wij daar vooraf schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

