
Disclaimer website 

Copar BV heeft bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorg betracht. Desondanks kan 
het voorkomen dat u een onjuistheid of onvolledigheid aantreft in de weergegeven informatie. U kunt 
uw eventuele vragen of opmerkingen aan ons kenbaar maken via het contactformulier. Copar BV 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, of 
problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via deze website alsmede 
technische storingen. 

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Copar BV, 
bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder 
maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangegeven 
niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder toestemming vooraf van 
Copar BV. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van COPAR de 
informatie etc. openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor 
persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten 
illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen. 

 

Privacy en Cookies 

Privacy 
Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, 
conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Bij aanmelding 
worden je gegevens geregistreerd in het gegevensbestand van Copar BV, waarvan zij eigenaar is. De 
registratie en het beheer van je gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende 
privacywetgeving. Bij eventuele akties is steeds de regel van toepassing slechts één deelname, code 
e.d. per huishouden/gezin. 

Cookies 
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het 
geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan 
niet beschadigen. Copar BV gebruikt een cookie om ervoor te zorgen dat een advertentie pop-up 
slechts één keer per gebruiker wordt weergegeven. Aan de hand van cookies kan de website je 
herkennen als je deze weer bezoekt.. 

Als je het plaatsen van cookies via de instellingen van je computer hebt uitgeschakeld, bestaat de 
kans dat bepaalde functies niet werken. 

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het 
desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de 
door Copar BV geplaatste cookies. 

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op 
de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in jouw 
browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het ‘help’ menu van 
jouw browser voor het instellen van de cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op 
http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar 
groepsmaatschappijen. 

	  



	  


