
Auto Bakker Disclaimer  
Aanvaarding voorwaarden 
Als je de Auto Bakker website bezoekt en raadpleegt, dan ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden, 
zonder beperkingen of uitzonderingen. Je toegang tot www.autobakker.nl is daarom gebonden aan deze 
voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn. 
 
Gebruik van de websites 
De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is 
uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze van kopiëren (anders dan in kader van 
downloaden), reproduceren of distrueren van software is uitdrukkelijk verboden. 
 
Registratie 
Auto Bakker registreert bezoeken aan haar website voor statische doeleinden. 
 

Gebruik van cookies 
Auto Bakker gebruikt de cookie-technologie om het door jou gevolgde traject naar de website in kaart te 
brengen. Zo kan Auto Bakker jouw handleidingen op de website registreren. Hierdoor kan Auto Bakker de 
website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij jouw wensen. Wij verwijzen je graag naar onze 
cookie-disclaimer. Wil jij niet dat Auto Bakker cookies gebruikt? Dan kun je jouw browser zo instellen dat deze 
geen cookies accepteert, of je waarschuwt als er cookies worden verzonden. 
 
Afwijzing aansprakelijkheid 
Hoewel Auto Bakker haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op 
de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Auto Bakker geen aansprakelijkheid voor 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. 
Auto Bakker biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Auto Bakker is 
niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. 
Auto Bakker is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige 
website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van 
Auto Bakker zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. 
 

Privacy verklaring 
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van je persoonsgegevens. Bij het afsluiten van een 
product, het afnemen van een dienst of wanneer je contact met ons hebt, leggen we je persoonsgegevens vast. 
We verwerken deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening. Het 
privacybeleid van Auto Bakker is beschreven in de Privacy verklaring. 
 
Toepasselijk recht 
Op het gebruik van de websit en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 


