Imprint
Snowsports Travel B.V.
Smutslaan 18
3851 ZA Ermelo
Nederland

handelend onder de handelsnaam “sneeuwsportleraren.nl”
Contact:
Telefoon:
Email:
Website:

+31 85 2735308
info@sneeuwsportleraren.nl
www.sneeuwsportleraren.nl

Vertegenwoordigd door / Verantwoordelijk voor de inhoud:
Directeur/CEO: Danny Kater
Directeur/CEO: Stefan Aalders
KVK Nummer:
75152088
BTW Nummer:
NL860162084B01
Geschillenbeslechting
Wij nemen deel aan online geschillenbeslechting bij consumentenarbitragecommissies.
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (EU) nr. 524/2013 (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites. Dienstverleners zijn echter niet
verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of om te zoeken naar bewijzen die
wijzen op illegale activiteiten.
Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie
blijven onbetwistbaar. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment dat men op de hoogte is van
een specifieke wetsovertreding. Illegale inhoud wordt onmiddellijk verwijderd op het moment dat wij hiervan
kennis krijgen.
Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze
websites en kunnen daarom niet instaan voor de inhoud ervan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn
altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.
De gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen.
Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de link niet herkend. Een permanente inhoudelijke
controle van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake
is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van
nemen.

Auteursrecht
Inhoud en compilaties die door de providers op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het
Oostenrijkse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en het gebruik van elke vorm van
gebruik die buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of de
auteur vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privégebruik.
Commercieel gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.
Auteurswetten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de
aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Indien u echter inbreuken op het
auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk
worden verwijderd.
Toestemmingsverklaring
Ingangsdatum 01.08.2020
(1) Ik ga ermee akkoord dat sneeuwsportleraren.nl mijn e-mailadres mag gebruiken voor reclame- en
remarketingactiviteiten.
(2) Ik ga ermee akkoord dat sneeuwsportleraren.nl mijn registratiegegevens mag gebruiken met mijn
bewegingsgegevens op de websites (geraadpleegde pagina's, aangeklikte inhoud, enz.) en gegevens van
marketingcampagnes of aanvullende diensten, om interessante reclameaanbiedingen op deze websites te kunnen
tonen en om mij bijzonder interessante aanbiedingen te kunnen doen met de in paragraaf 1 genoemde emailadvertenties.
(3) Ik kan deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. U kunt de schriftelijke herroeping
van de toestemmingsverklaring aan sneeuwsportleraren.nl, Smutslaan 18, 3851 ZA Ermelo, per e-mail naar
info@sneeuwsportleraren.nl sturen of u kunt de toestemming online in uw account herroepen. Meer informatie
over het gebruik van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring.

