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Disclaimer           

1. Deze website is een product van Stichting Robuust Groep. Stichting Robuust Groep 

accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, 

of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. 

2. Dit is de disclaimer van Stichting Robuust Groep. De disclaimer heeft specifiek 

betrekking op deze website www.proeftuinruwaard.nl (= digitale communicatiemiddel) 

en aanverwante digitale middelen als de digitale nieuwsbrief.  Stichting Robuust Groep 

besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de 

gegevens op haar (digitale) communicatie-uitingen. 

 

3. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Robuust 

Groep 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 c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of 

vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via onze eigen 

communicatiekanalen of anderszins langs elektronische weg. Onjuistheden kunnen 

worden gemeld via info@rosrobuust.nl.  

 

4. Tevens aanvaardt Stichting Robuust Groep geen aansprakelijkheid voor eventuele 

schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of 

ideeën verstrekt door of namens derden via deze digitale communicatiekanalen. 

 

5. Stichting Robuust Groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van 

website(s), waaronder tekst, afbeeldingen en video’s, c.q. links geplaatst door derden, 

waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

6. Op onze websites  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest 

gevraagde pagina's. Deze zijn niet herleidbaar tot NAW-gegevens van een gebruiker. 

Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Stichting 

Robuust Groep haar dienstverlening verder kan optimaliseren. 

Tevens legt Stichting Robuust Groep informatie vast (onder andere het gebruikte IP-

adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken alsmede de 

beveiliging van deze website. 

7. In beginsel worden er geen NAW-gegevens van gebruikers van de website(s) van 

Stichting Robuust Groep gevraagd. Dit geschiedt enkel en alleen wanneer een 

gebruiker zelf de keuze maakt deze gegevens te delen. Dit geschiedt wanneer hij het 

verzoek indient om in contact te komen met Stichting Robuust Groep via het invullen 

en verzenden van een contact-,  informatie aanvraagformulier of het aanmelden voor 

de digitale nieuwsbrief.  

 

8. Op de website(s) van Stichting Robuust Groep wordt gebruik gemaakt van cookies 

die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt 

om  informatie op te slaan als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven 

voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. 

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegeven als 

verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek 
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aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u 

niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen 

toegang heeft tot onderdelen van onze website. 

9. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stichting Robuust 

Groep de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te 

verveelvoudigen of openbaar te maken. Bronvermelding is te allen tijde vereist. 

De informatie op een eigen website weergeven is alleen toegestaan als er een link 

gemaakt wordt naar onze webpagina. Deze informatie dient te allen tijde in ons frame 

te worden getoond.  

Indien de informatie ingezet wordt om er zelf geld aan te verdienen, dan zal een boete 

worden opgelegd van 5.000,- euro. 

10. Stichting Robuust Groep is gerechtigde de inhoud van deze disclaimer te wijzigen 

zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de 

wijziging op de website(s) is daarvoor afdoende. 

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met Stichting Robuust 

Groep: info@rosrobuust.nl. 
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