
Disclaimer en cookiebeleid 
 

ABC Opleidingscentrum betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. 

Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.  

ABC Opleidingscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele 

fouten en/of onvolkomenheden op deze website van ABC Opleidingscentrum.  

ABC Opleidingscentrum houdt zijn informatie zo actueel mogelijk. 
 

Persoonsgegevens 

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten 

behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden 

(zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere 

opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel 

indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare 

feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of 

noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de 

communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren. 
 

Copyright 

Er geldt copyright op de complete website. Het is niet toegestaan tekst en/of foto’s te kopiëren voor 

zakelijk gebruik of eigen website zonder toestemming van ABC Opleidingscentrum. Indien u zelf ooit 

een website tegenkomt waar tekst en/of foto’s van ABC Opleidingscentrum worden gebruikt zonder 

bronvermelding dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons hiervan op de hoogte zou brengen. 

U kunt dit melden door te mailen naar: info@abc-opleidingscentrum.nl 
 

Cookiebeleid 

Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde 

schijf van uw computer worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s.  

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hieronder. 
 

Waarom gebruikt ABC Opleidingscentrum cookies? 

Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een 

website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat 

een website uw browser blijft herkennen. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die 

het voor ABC Opleidingscentrum mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te 

ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies worden niet gebruikt om personen te 

herkennen, maar identificeren slechts computers.  

ABC Opleidingscentrum maakt onder andere gebruik van producten van Google zoals: Google 

Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons 

wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. De bezoekersprofielen die 

met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden 

alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van ABC Opleidingscentrum te verbeteren. 
 

Cookies accepteren of weigeren 

Door gebruik te blijven maken van deze website, of door op ‘sluit’ te klikken, geeft u toestemming 

voor het gebruik van cookies. U kunt zelf ook beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren.  

Dat kan via de instellingen van uw browser. Kijk in het help-menu van uw browser hoe u dat kunt 

instellen. 
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