KRIEGER LEGAL
Maatwerk juridisch advies

WEBSITE EN COOKIE VERKLARING KRIEGER LEGAL
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze versie van de website en cookie verklaring is het laatst gewijzigd op 1 juni
2020 en kan worden aangepast. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze
website www.kriegerlegal.nl Voor vragen kunt u middels de onderstaande
gegevens contact met ons opnemen:
Krieger Legal
Postbus 14
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Tel.: +31 (0)88 010 3800
E-mail: info@kriegerlegal.nl
www.kriegerlegal.nl
Artikel 2. Disclaimer
2.1 De informatie op deze website bevat slecht algemene informatie en heeft geen
betrekking op specifieke of persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als juridisch
advies worden beschouwd. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten
worden ontleend.
2.2 Krieger Legal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van
onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Bevat deze website naar uw
mening onjuiste informatie? Neemt u dan contact op met Krieger Legal.
2.3 Krieger Legal kan op geen enkele wijze niet op directe en niet op indirecte wijze,
noch op andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan
het gebruik van deze website of websites van derden waarmee deze website is
verbonden door middel van links.
2.4 Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met deze website zijn verbonden zoals daar bijvoorbeeld zijn LinkedIn en
Twitter. Krieger Legal raad u aan om de voorwaarden van deze websites te
raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.
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Artikel 3. Cookies
3.1 Krieger Legal maakt op haar website www.kriegerlegal.nl gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website op uw
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
3.2 Cookies worden door Krieger Legal gebruikt voor statistische doeleinden en om
het gebruiksgemak van de website te verbeteren. De langs deze weg verzamelde
persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Krieger Legal verkocht aan
derden.
3.3 De website van Krieger Legal maakt ook gebruik van cookies van Google
Analytics om het gebruikersgedrag te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit is om
de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden
verstrekken op het moment dat Google hiertoe wettelijk verplicht is of als derde
partijen informatie namens Google verwerken. Krieger Legal heeft geen invloed op
het plaatsen van cookies door Google of aan haar gelieerde derde partijen.
3.4 Voor meer informatie over cookies en hoe deze te blokkeren en/of verwijderen
verwijst Krieger Legal u naar de website van de Autoriteit Consument en Markt
www.consuwijzer.hl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
Artikel 4. Contactformulier
4.1 Persoonsgegevens die u middels het contactformulier op deze website aan
Krieger Legal verstrekt worden bewaard zolang als nodig is voor het afhandelen van
de vraag of opdracht die u middels dit contactformulier aan Krieger Legal stelt en/of
geeft. Voor een goede afhandeling kan het nodig zijn dat Krieger Legal deze
gegevens aan derden verstrekt.
4.2 Informatie die aan Krieger Legal wordt verzonden via e-mail of het
contactformulier op deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk
beschouwd.
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4.3 Op deze website en via LinkedIn en Facebook biedt Krieger Legal een blog aan.
Deze blog is openbaar en alle informatie die in deze blog wordt gedeeld kan door
iedere derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. U kunt verzoeken om
persoonsgegevens uit deze blog te laten verwijderen door contact op te nemen met
Krieger Legal. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Krieger Legal u dit laten weten en
ook motiveren waarom dit niet kan. Mocht u als betrokkene persoonsgegevens
posten via een derde (social media) partij, dan is die partij het aanspreekpunt voor u
voor dit soort verzoeken of vragen hieromtrent.
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