Licentieovereenkomst

Hoewel de inhoud van deze configuratie- en calculatietool zorgvuldig is samengesteld en
regelmatig wordt geactualiseerd, aanvaardt Hager geen aansprakelijkheid voor mogelijke
incompleetheid of onjuistheden van de informatie. We behouden het recht voor om
noodzakelijke wijzigingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door te
voeren.
Op alle producten en diensten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing. Deze voorwaarden zullen u op verzoek worden toegezonden en kunt u ook
terugvinden op onze website www.hager.nl.
Indien door middel van een link doorverwezen wordt naar websites van derden, accepteren
wij geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan.
Uw privacy
Hager respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en online tools en draagt
er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens
worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld.
Hager biedt u een extra dienstverlening in deze configuratie- en calculatietool, dat u uw
configuraties kunt bewaren. Deze kunt u later of in een ander project wederom raadplegen.
Indien wij uw configuratie nog aantrekkelijker voor u kunnen maken, behouden wij ons het
recht om hierover met u contact op te nemen. Zowel persoonlijk als per mail.
Door het aanmelden op dit configuratie- en calculatietool van Hager verleent u tegelijkertijd
toestemming om uw persoonsgegevens en e mailadres op te slaan. Hager gebruikt deze
opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten, het doen van aanbiedingen van
Hager en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Hager u per e-mail
benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/ of
dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit
noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.
Indien u vragen mocht hebben over deze licence agreement van Hager, dan kunt u per email contact met ons opnemen via info@hager.nl of per post. Mocht u bezwaar hebben
tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen, dan kunt u dit eveneens
via e-mail of post aan ons aangeven. Ook kunt u bij ons terecht, indien u inzage wenst in de
gegevens die Hager van u heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien
deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Hager
info@hager.nl
073-6428584
Larenweg 36
5234 KA Den Bosch

