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Algemeen
Middels het gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de onderstaande disclaimer van SL marine B.V. (SL marine) en geeft hiermee
aan de inhoud ervan te begrijpen en eraan gebonden te zijn.
SL marine behoudt zich het recht voor om enige verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) op elk gegeven moment te kunnen wijzigen. Het
wordt derhalve aanbevolen om de inhoud van de website en disclaimer met enige regelmaat te raadplegen. Er kunnen tevens geen rechten aan
de verstrekte informatie worden verleend en dient te worden gezien als algemene informatie en niet als (persoonlijk) advies zoals verwoord in de
Wet financieel toezicht (Wft).

Aansprakelijkheid
Alle verstrekte informatie op deze website (inclusief downloads of externe links) is samengesteld door SL marine en/of haar leveranciers. Ondanks het
feit dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht is bij het ontwikkelen, bouwen alsmede het onderhouden van deze website en alle inhoud
ervan, is de kans aanwezig dat bepaalde informatie niet (volledig) juist of verouderd kan zijn. SL marine en al haar leveranciers sluiten derhalve
iedere vorm van aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik ervan volledig uit.

Verwijzingen en hyperlinks
SL marine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen (middels een hyperlink of op andere wijze) of websites van
waaruit verwezen wordt naar haar eigen website.

Functioneren website
Ondanks dat SL marine en betrokken externe partijen uiterste zorg betrachten om de website ononderbroken toegankelijk te houden, alsmede
een volledige functionaliteit te bieden, bestaat de kans dat de website of enige onderdelen ervan al dan niet tijdelijk onbeschikbaar zijn of niet
volledig functioneren. SL marine vertrouwt erop dat u hier begrip voor op kunt brengen en wijst erop dat ten gevolge van het, al dan niet, tijdelijk
niet of niet volledig functioneren van haar website geen enkele vorm van aansprakelijkheid zal worden geaccepteerd.

Copyright, intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
Alle copyright, intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten met betrekking tot deze site berusten bij SL marine B.V., haar leveranciers
en/of of derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Alle zorg is betracht om ons ervan te vergewissen dat ofwel al het getoonde (beeld)materiaal vrij is van eventuele gebruiksrechten of eventuele
rechten die hierop van toepassing zijn, volledig zijn afgekocht door onszelf danwel onze toeleveranciers. Indien u van mening bent dat uw
(beeld)materiaal onterecht wordt gebruikt verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.
Het is de gebruiker van deze site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van SL marine, niet toegestaan de inhoud van de site
(of de op het (beeld)materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens) op enige wijze te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of
gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Privacy
Iedere bezoeker kan onze website bezoeken zonder daarbij enige verplichting te hebben om mededelingen te doen omtrent zijn of haar identiteit.
SL marine respecteert hiermee uw privacy, echter wordt op sommige delen van onze website wel om persoonlijke gegevens gevraagd (om
bijvoorbeeld contact met u op te nemen) . De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt hierbij te allen tijde in acht gehouden en wij streven
ernaar u van het verzamelen van dergelijke informatie via onze website vooraf op de hoogte te stellen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen, niet aan derden verkocht of aan derden ter beschikking
gesteld en worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden, of daarmee verenigbare doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens zijn
bestemd.
Uiteraard kunt u ons op ieder gewenst moment verzoeken uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Om eventuele
onduidelijkheden hieromtrent te voorkomen verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons door te geven.

Cookies en webstatistieken
Momenteel gebruikt onze website géén eigen cookies voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van haar website. Indien er in de
toekomst wel cookies zullen worden gebruikt (technische, functionele of niet-functionele cookies) zal conform wetgeving uw toestemming hiervoor vooraf
worden gevraagd en heeft u zelf de mogelijkheid het gebruik van dergelijke cookies uit te schakelen. Op het moment dat dergelijke cookies
geweigerd worden, geldt dat er geen data kan worden verzamelend door middel van bv. Google Analytics* en dat een bepaalde functionaliteit
niet meer beschikbaar is. De Telecommunicatiewet (‘cookiewet’) omtrent het gebruik van cookies zal door SL marine uiteraard te allen tijde in acht
worden gehouden.
SL marine maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd.
De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld en zijn niet tot individuele personen
herleidbaar.
*Google Analytics:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst
om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield
principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

