
ALGEMENE DISCLAIMER WEBSITE MICTA 

MICTA besteedt de grootst mogelijke zorg 

aan de betrouwbaarheid en actualiteit van 

de gegevens op haar websites. 

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen 

echter niet te allen tijde voorkomen 

worden.  

 

MICTA is niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van onjuistheden of onvolledigheden 

in de aangeboden informatie, noch voor 

schade die het gevolg is van problemen 

veroorzaakt door, of inherent aan het 

verspreiden van informatie via het internet, 

zoals storingen of onderbrekingen van of 

fouten of vertraging in het verstrekken van 

informatie of diensten door MICTA, of door 

U aan MICTA middels een website van 

MICTA of anderszins langs elektronische 

weg verzonden gegevens.  

 

Tevens aanvaardt MICTA geen 

aansprakelijkheid voor eventuele schade die 

geleden wordt als gevolg van het gebruik 

van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt 

door of namens MICTA via haar website. 

MICTA aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van 

websites waarnaar of waarvan met een 

hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

 

Indien informatie die op onze website is 

opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, 

zal in geval van tekstverschillen de 

schriftelijke versie bepalend zijn. MICTA 

garandeert niet dat aan haar toegezonden 

e-mails of andere elektronische berichten 

tijdig worden ontvangen en verwerkt en 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

gevolgen van het niet of te laat ontvangen 

of verwerken daarvan. 

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van 

de informatie op onze website, kan een 

overtreding van wetgeving, of een inbreuk 

op (intellectuele eigendoms)rechten van 

derden, opleveren. U bent zelf 

verantwoordelijk voor de wijze van het 

gebruik van de inhoud van onze website.  

 

Deze Disclaimer kan te allen tijde door ons 

worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen 

worden bekendgemaakt via deze pagina. 

 

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MICTA  

 

Inleiding 

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van 

MICTA. 

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij 

omgaan met de persoonsgegevens die wij 

verkrijgen via deze website. MICTA voldoet 

aan de bepalingen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.  

 

Verzamelde gegevens 

MICTA verwerkt uw persoonsgegevens met 

inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-

mailadres, telefoonnummer, voor zover u 

diensten (informatie) van MICTA afneemt, 

dan wel MICTA elektronisch benadert met 

informatie. MICTA zal uw 

persoonsgegevens zorgvuldig en 

vertrouwelijk behandelen en nimmer aan 

derden verstrekken, tenzij zij daartoe 

wettelijk wordt verplicht. 

 

Cookies 

MICTA kan gebruik maken van cookies. 

Cookies zijn kleine bestanden die op uw 

computer worden geplaatst met als enige 

doel het gebruik van de diensten te 

vergemakkelijken en de dienst die u wordt 

aangeboden persoonlijker te maken.  

Hiermee leggen wij informatie vast over uw 

gebruik van onze website, met het oog op 

het samenstellen van gebruiksstatistieken, 

alsmede voor de beveiliging van onze 

website. MICTA verzamelt met behulp van 

tracking software gegevens van haar 

klanten. 

 

 

 



Onder het vastleggen van informatie over 

uw gebruik van onze website wordt het 

volgende verstaan en worden de volgende 

gegevens door ons verwerkt: de door u 

bezochte pagina’s, de tijd die u op 

verschillende onderdelen van de website 

heeft doorgebracht, het internetadres van 

de website waar u vandaan komt en de 

pagina’s die u heeft bezocht.  

Dit doet zij op zodanige wijze dat deze 

verzamelde gegevens niet kunnen leiden tot 

de identificatie van uw persoon. Gegevens 

zoals welke pagina’s u heeft bezocht, de 

duur van uw bezoek aan onze website, 

welke browser u gebruikt en het IP nummer 

van uw bedrijfsnetwerk of IP provider 

worden door ons vastgelegd. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van 

het geheel van functionaliteiten van onze 

website, kunt u de browser zo 

programmeren dat hij cookies accepteert.  

U kunt het plaatsen van cookies ook 

verhinderen door uw browser zodanig te 

configureren. 

Echter, zonder acceptatie van cookies 

kunnen functionaliteiten van de website 

niet of verminderd functioneren.  

De cookies van onze website bevatten geen 

gegevens waarmee u persoonlijk 

geïdentificeerd kunt worden, en zijn 

ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te 

worden door MICTA of de volgende derde 

partijen: 

 

Google Analytics 

Met behulp van het web-analyse 

programma Google Analytics worden 

gegevens in geanalyseerde vorm 

gepresenteerd zodat we aan de hand 

daarvan onze website kunnen 

optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik 

van een trackingbestand, het zogenaamde: 

‘cookie’, die uw surfgedrag op onze website 

vastlegt. Deze gegevens worden mogelijk 

opgeslagen in netwerken van Google Inc. 

die in de Verenigde Staten zijn gelegen. 

Google heeft zich middels de ‘Veilige 

Haven Beginselen’ gecommitteerd aan een 

passend beveiligingsniveau voor het 

verwerken en opslaan van gegevens 

afkomstig uit de Europese Unie. Google mag 

deze informatie alleen aan 

derden verstrekken indien zij daardoor 

wordt verplicht. Google mag deze gegevens 

dus niet voor andere doeleinden gebruiken 

dan waarvoor u hier toestemming geeft. 

Social Widgets  

MICTA maakt ook gebruik van social 

widgets, zoals de Google+widget, de “vind 

ik leuk” widget van Facebook en de 

“Tweeten” widget van Twitter, om uw 

surfervaring zo ‘sociaal’ mogelijk te maken. 

Door te klikken op akkoord gaat u akkoord 

met het plaatsen van de cookies door deze 

social widgets. Leest u de privacyverklaring 

van Google, Facebook en respectievelijk 

Twitter om te lezen wat zij met de 

gegevens doen die zij via deze cookies 

verwerken. Wij hebben geen invloed op 

wat deze partijen daarmee gaan doen.  

 

Inzage en correctie 

U mag de gegevens die MICTA over u heeft 

verzameld desgewenst inzien en laten 

corrigeren.  

U heeft het recht MICTA te vragen 

daarvoor in aanmerking komende gegevens 

te verwijderen of af te schermen, MICTA zal 

op dit verzoek binnen vier weken beslissen, 

na afweging van het betrokken belang van 

MICTA en uw privacybelang en zal u, in 

geval van een besluit tot afscherming of 

verwijdering, informeren in hoeverre 

daardoor het gebruik dat u van diensten 

maakt, kan worden beperkt of verhinderd.  

 

Wijzigingen 

Deze Privacy- en cookieverklaring kan te 

allen tijde door ons worden gewijzigd. 

Eventuele wijzigingen worden 

bekendgemaakt via deze pagina. 

 

 

 



INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING 

 

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en 

illustraties op deze website en de 

vormgeving van deze website, waarin 

substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd 

onder de Auteurswet, de Databankwet en 

andere toepasselijke wetgeving. Behoudens 

wettelijke uitzonderingen mag niets 

daarvan worden verveelvoudigd 

(waaronder ‘framing’ mede wordt 

begrepen), aan derden ter beschikking 

gesteld of openbaar gemaakt zonder 

voorafgaande toestemming van MICTA.  

 

Het opvragen en bekijken van de website en 

het maken van prints voor eigen individueel 

gebruik is toegestaan binnen de in de 

toepasselijke wetgeving aangegeven 

grenzen. 

Voor het aanbrengen van een hyperlink 

naar (enige pagina op) deze website is de 

voorafgaande toestemming van MICTA 

nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, 

tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van 

de gastsite zich naar het oordeel van MICTA 

slecht verdraagt met de naam en reputatie 

van MICTA, haar diensten en producten, de 

inhoud van haar website. 

 

De woord- en beeldmerken op deze website 

zijn van MICTA en haar licentiegevers. Het is 

niet toegestaan een of meer van deze 

merken en logo’s op de eigen site te zetten 

of anderszins te gebruiken zonder 

voorafgaande toestemming van MICTA of 

de desbetreffende licentiegever. 

 

Deze Intellectuele eigendomsverklaring kan 

te allen tijde door ons worden gewijzigd. 

Eventuele wijzigingen worden 

bekendgemaakt via deze pagina. 

 

 


