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Disclaimer & Privacybeleid & Cookies
www.zwager.net en www.zwagerwebshop.nl

Wanneer een gebruiker zichzelf toegang verschaft tot deze sites, www.zwager.net en
www.zwagerwebshop.nl (hierna te noemen website/websites) betekent dat de gebruiker
kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te
stemmen en daaraan gebonden te zijn:

In onze Disclaimer & Privacybeleid & Cookies kunt u de volgende punten vinden:
 Informatie
 Aansprakelijkheid
 Links naar sites van artikelen die wij verkopen
 Privacybeleid van links
 Persoonlijke gegevens en Privacy klanten
 Verantwoordelijkheid en misbruik
 Virussen
 Webshop
 Prijzen
 Gebruikerscommunicatie
 Cookies
 Controle

Informatie
De informatie die verstrekt wordt op deze websites is van algemene aard, bedoeld om een
ieder te informeren over Zwager IJzerhandel BV en over de door haar ontplooide
activiteiten.
Aansprakelijkheid
Aan de informatie die op deze websites te vinden is kunnen geen rechten worden ontleend.
Tevens kunnen wij niet garanderen dat de websites ononderbroken functioneren. De
getoonde informatie die te vinden is op de websites is met constante zorg en aandacht
samengesteld door Zwager IJzerhandel BV. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie
die op de sites staat onvolledig en/of onjuist is of dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te
worden zonder kennisgeving aan de afnemer. Wij stellen ons hiervoor niet aansprakelijk.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de
gebruiker. Zwager IJzerhandel BV behoud zich het recht voor om iedere link of een
desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Zwager IJzerhandel BV zal geen aansprakelijkheid aanvaarden over de inhoud van sites die
niet door Zwager IJzerhandel BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die
verwijzen naar de sites van Zwager IJzerhandel BV.
Links naar sites van artikelen die wij verkopen
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop de bedrijven van de links die
op onze sites staan met uw gegevens omgaan en wat zij ermee doen.
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Privacybeleid van links
Wanneer er geklikt wordt op een link die op onze sites staan gaat men akkoord met het
privacybeleid van de site waarnaar de link verwijst.
Persoonlijke gegevens en Privacy klanten
Onze sites zijn te bezoeken zonder dat wij weten wie u bent. Wanneer er besloten wordt om
gegevens aan ons bekend te maken zullen wij er mee omgaan zoals in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens beschreven staat. Wij zullen in elk geval deze gegevens niet zonder
toestemming van de eigenaar van deze gegevens aan andere personen of bedrijven te
verstrekken.
Verantwoordelijkheid en misbruik
De informatie die te vinden is op de websites is te gebruiken voor de afnemer. De afnemer
is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie is
uitsluitend te gebruiken door de afnemer zelf. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten
daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te bewerken of op te slaan zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Zwager IJzerhandel BV. Deze toestemming is niet nodig
indien de site of gedeelten daarvan voor persoonlijk (niet commercieel gebruik) zal worden
gebruikt. De aanwijzigen die Zwager IJzerhandel BV geeft omtrent het gebruik van de
informatie zal verplicht opgevolgd dienen te worden door de afnemer. Er bestaat geen
overnemingvrijheid ten aanzien van de inhoud van de websites, ook die zoals bedoelt in
artikel 15 Auteurswet. Het Nederlands recht is van toepassing op de websites.
Zwager IJzerhandel BV stelt alles in zijn werk om misbruik te voorkomen, maar is niet
aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites via
internet verzonden worden.
Tevens sluit Zwager IJzerhandel BV uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites.
Virussen
Zwager IJzerhandel BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzigen of
hyperlinks die via de websites toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare
schadelijke componenten.
Webshop (www.zwagerwebshop.nl)
Indien er een aanmelding gedaan wordt via onze webshop zullen wij de gegevens enkel en
alleen gebruiken voor het aanmelden en het gebruik van de webshop.
Prijzen
Alle prijzen op onze site zijn exclusief BTW. Tenzij anders aangegeven.
Gebruikerscommunicatie
Wanneer een email verzonden wordt of indien er op een andere manier gecommuniceerd
wordt naar/met Zwager IJzerhandel BV is het mogelijk dat wij die communicatie bewaren
om de vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden en/of onze services te verbeteren.
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Cookies
Wanneer u aan het surfen bent op het internet worden de gegevens opgeslagen door middel
van cookies.
Hieronder ziet u stap voor stap hoe dit in zijn werk gaat:
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die de gegevens tijdens het surfen onthouden en opslaan op
de computer waar u mee werkt/surft.
Wat doen cookies?
Cookies hebben twee verschillende functies. Allereerst plaats helpen ze bij het surfen door
gegevens te onthouden. Zoals inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren (een voorbeeld is
de taalinstelling). Daarnaast zijn er cookies die de websites die bezocht worden registreert
en zo een inschatting maakt van uw surfgedrag. Met die informatie kunnen diverse
bedrijven, zoals adverteerders en websitebeheerders, voor u eventueel interessante
advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds
dezelfde advertentie te zien krijgt.
Weten cookies wie ik ben?
Nee gelukkig niet! Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een
cookie niet. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en interesses op basis van het
surfgedrag.
Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u gemakkelijk op diverse sites kunt inloggen. Door
cookies uit te zetten moet u steeds weer opnieuw uw gegevens invoeren.
Cookies
Wanneer u de cookies uit zet, ontvangt u steeds reclame, alleen is deze niet meer
afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt,
moet u steeds uw instellingen opnieuw intypen.
Afmelden kan
De cookies die adverteerders en websiteeingenaren inzicht geven in uw interesses kunt u
wel aan- of uitzetten. Dit kan op de website www.youronlinechoices.eu bij “veelgestelde
vragen”. Ook kunt u op deze website aangeven welke bedrijven wel en welke niet uw
surfgedrag mogen vastleggen. De cookies die uw wachtwoord inlognamen en andere
voorkeuren bijhouden kunt u aan – of uizetten via uw eigen browserinstellingen.
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Controle
Zwager IJzerhandel BV controleert regelmatig of nog aan dit privacybeleid voldaan wordt.
Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, de disclaimer,
cookies, de manier waarop omgegaan wordt met persoonlijke gegevens of andere zaken
kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via de mail (communicatie@zwager.net of
info@zwager.net), telefonisch (070-312 34 75) of u kunt een brief sturen (Zwager
IJzerhandel BV, Sneeuwklokjestraat 29-51, 2565 GM ’s-Gravenhage).
Deze informatie is tevens te vinden op de website (www.zwager.net) en in de webshop
(www.zwagerwebshop.nl).
Wanneer u als klant contact met ons op heeft genomen met een klacht cq bedenkingen
zullen wij contact met u opnemen aangaande de klacht cq bedenkingen. En zullen wij
samen met u, als klant, gaan zoeken naar de beste oplossing.
Indien u om een andere reden contact met Zwager IJzerhandel BV op genomen heeft zullen
wij er alles aan doen om uw vraag, opmerking, probleem of andere reden te beantwoorden
met de beste oplossing mogelijk.
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