
Disclaimer
JIJBEPAALT.NL is zich volledig bewust van haar taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te 
verstrekken. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, actueel en toegankelijk mogelijk 
houden van de informatie op deze website. JIJBEPAALT.NL is dan ook met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid, juistheid en correctheid samengesteld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die JIJBEPAALT.NL besteedt aan de samenstelling van deze 
website, is het mogelijk dat alle informatie, diensten of producten die je aantreft op deze website 
onvolledig zijn, fouten kunnen bevatten of onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Indien dit zich 
(tijdelijk) voor doet betreuren wij dit.

JIJBEPAALT.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, onjuistheden die mogelijk in 
de informatie en/of publicaties voorkomen, en/of functionaliteit van de website en de daarop 
verstrekte informatie.  Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt 
verwezen.  

JIJBEPAALT.NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie van deze 
website. JIJBEPAALT.NL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, 
gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze 
website. De informatie op deze website (tekst en beeldmateriaal) valt onder het copyright van 
JIJBEPAALT.NL, onderdeel van ABSIC Group B.V.

Aan de inhoud van deze website en de daarop gepubliceerde informatie kunnen op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend.  

Privacy Statement 

JIJBEPAALT.NL  is zich sterk bewust van het belang om persoonsgegevens van bezoekers van deze 
website en onze klanten te beschermen. Wij nemen je privacy serieus en hechten waarde aan de 
bescherming van je persoonlijke gegevens.  Met de grootste zorgvuldigheid worden de persoonlijke 
gegevens behandeld en beveiligd, waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de regelgeving 
op dit gebied worden gerespecteerd. 

De persoonlijke gegevens die je op de website van JIJBEPAALT.NL invult, zullen voor het doel 
waarvoor je de gevraagde informatie hebt gegeven worden gebruikt. (Aanvraag vrije herstel polis, 
stel je/een vraag, partner worden, deel uw ervaring en contact). 

Registratie, beheer en bewaartermijn van deze gegevens vindt plaats volgends de geldende 
wetgeving, en kan dus per doel verschillen.

Cookies

JIJBEPAALT.NL kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische 
gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om 
personen te identificeren. Je kunt je pc zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.



Traffic Data 

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met JIJBEPAALT.NL, en zijn 
niet voldoende, alleen om je te identificeren.  We kunnen de volgende informatie verzamelen.  De 
oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internetbrowser, de lengte van de
verbinding, etc.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer
naar en op JIJBEPAALT.NL  te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, 
ect.). Traffic data wordt altijd anoniem verwerkt.

Links naar andere sites

JIJBEPAALT.NL bevat links waarmee je JIJBEPAALT.NL verlaat en op websites van een andere partij 
terecht komt. Deze zijn informatief voor de eigenaar van de auto en met zorg door JIJBEPAALT.NL 
geselecteerd.  JIJBEPAALT.NL heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt 
gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het moment van gebruik van deze websites van derden een andere
privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid voor de werking en inhoud van websites van derden. Wij raden je aan het privacy 
beleid en/of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Virussen

JIJBEPAALT.NL  garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via
deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten

JIJBEPAALT.NL behoudt zich uitdrukkelijk het intellectuele eigendomsrecht en andere 
eigendomsrechten voor van de verstrekte informatie via JIJBEPAALT.NL, waaronder teksten, 
afbeeldingen, logo’s en beeldmateriaal. Dit is eigendom van JIJBEPAALT.NL.  Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van JIJBEPAALT.NL is het derhalve niet toegestaan deze website, dan wel 
informatie van deze website op enigerlei wijze openbaar te maken. Het is niet toegestaan de 
informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren 
zonder schriftelijke toestemming van JIJBEPAALT.NL

Wijzigingen 

JIJBEPAALT.NL behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer en Privacy Statement te wijzigen. |
Wij adviseren onze Disclaimer en Privacy Statement altijd te lezen als je gebruik gaat maken van 
JIJBEPAALT.NL. Hierdoor ben je altijd up-to-date. 

Vragen/opmerkingen

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij JIJBEPAALT.NL, 
onderdeel van ABSIC Group B.V.
Heb je vragen over ons privacy beleid of wens je correctie of aanvulling van je persoonsgegevens, 
neem dan contact met ons op via info@jijbepaalt.nl. 

mailto:info@jijbepaalt.nl


Ben je informatie tegen gekomen die in je ogen niet goed, volledig of actueel is? Of heb je suggesties,
verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website van JIJBEPAALT.NL? Deze zijn welkom. 
Neem contact met ons op via info@jijbepaalt.nl. 

Wij stellen je commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdrage kunnen wij onze
website verbeteren. 

JIJBEPAALT.NL, onderdeel van ABSIC Group B.V.
KvK nummer: 51737493
BTW-nummer: NL850148510B01
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