
Disclaimer LOW BUDGET wasmachineverhuur 
 
1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:  
 
 Eigenaar: LOW BUDGET wasmachineverhuur 

 
Gebruik(en): het (actief) bezoeken van de website en de gebruikmaking van de 

mogelijkheden die de website biedt. 
 
Gebruiker: de bezoeker van de website. 
 
Content: de inhoud van de website, waaronder de laagste prijs garantie en de 

keuzehulp. 
 
2.  Hetgeen beschreven in deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u op dit 

moment bekijkt. Het gebruik van de pagina veronderstelt instemming met deze 
disclaimer.  

 
3.  De eigenaar, LOW BUDGET wasmachineverhuur, heeft de content met de grootste 

zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid 
ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de getoonde content. Het laatstgenoemde 
geldt tevens voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.  

 
4.  Het gebruik van de content of delen ervan zonder toestemming van de eigenaar, 

LOW BUDGET wasmachineverhuur, of oneigenlijk gebruik maken inbreuk op de 
intellectuele eigendom van de eigenaar. Indien sprake is van schending of oneigenlijk 
gebruik van de intellectuele eigendom wendt de eigenaar zich tot de rechter.  

 
5.  De gebruiker dient schriftelijk toestemming te vragen aan de eigenaar, LOW 

BUDGET wasmachineverhuur, voor het gebruik van de getoonde content of delen 
daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen. Zonder deze schriftelijke 
toestemming is het de gebruiker niet toegestaan de content of delen daarvan te 
gebruiken.  

 
6. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van 
‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om 
de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site wordt gebruikt. De 
gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-
adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden 
hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-
activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet 
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan het 
gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen 
te kiezen. LOW BUDGET wasmachineverhuur wijst de gebruiker er echter op dat de 
gebruiker in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website zal kunnen 
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming 
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 
zoals hiervoor omschreven.  

 


