Disclaimer
BOOSTH heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat
de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De informatie kan niet als vervanging
van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter
algemene informatie en is niet bindend. BOOSTH behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande
berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.
BOOSTH is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die
ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van
deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te
kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. BOOSTH is in geen
enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door BOOSTH worden
onderhouden.
Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de
informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf
worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie
mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van BOOSTH.
Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders
op te nemen.
Cookies
Als je de deze site bezoekt, sturen we ‘cookies’ naar je computer, voornamelijk om je online beleving te
verbeteren. ‘Cookies’ zijn kleine bestanden die je computerapparatuur kunnen identificeren en die je
persoonlijke voorkeuren en technische informatie kunnen opslaan. Op zichzelf bevatten of onthullen cookies
geen persoonlijke informatie. Maar als je ervoor kiest om de site zelf aan te vullen met persoonlijke
informatie, dan kan deze informatie gekoppeld worden aan de gegevens die in de cookies opgeslagen zijn.
We kunnen ook bepaalde anonieme technische informatie verzamelen tijdens je bezoeken aan de meeste
van onze webpagina’s, zoals het type browser dat je gebruikt, het type besturingssysteem dat je gebruikt en
de domeinnaam van je internetserviceprovider. We gebruiken cookies en technische informatie om je
bezoek aan onze site te verpersoonlijken (bv. zodat we je naam herkennen als je naar onze site terugkeert)
en inzicht te krijgen in jouw trends. Dit helpt ons om het ontwerp en de inhoud van onze site voor bezoekers
te verbeteren en helpt ons met marketinginitiatieven.
Sommige onderdelen van onze site gebruiken cookies om een specifieke reden, bijvoorbeeld zodat een
online spel effectief werkt. In de meeste webbrowsers kun je instellen hoe cookies op je computer
opgeslagen worden en je kunt op elk gewenst moment besluiten om alle cookies te weigeren of dat je op de
hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt verzonden. Onthoud echter dat sommige onderdelen van
deze site misschien niet langer goed werken als je cookies weigert.
INFORMATIE DERDEN
Ondanks dat we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om
een beter service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze
data

•
•
•
•

Google Analytics
iTunes
Google play
Jetpack voor WP
Google Analytics cookies, Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen
identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze
beschikbaar zijn.
SERVER HOSTING DETAILS
Als beheerder van de server van deze website, zijn we wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over
de binnenkomende en uitgaande traffic op ons website aan de rechts autoriteiten van computer gebruik in
ons land.
Overig
BOOSTH is een merk en merknaam van Belvedere BV (Kamer van Koophandel: 53220498) behoudt zich
daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
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