Disclaimer
E-mail. Je kunt ons uiteraard bereiken via de telefoon, de gewone post, maar ook
via de e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons
te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.
Geen garanties. DOEN Legal biedt de informatie op deze website aan als een dienst
voor degene die het wil lezen. De informatie kan niet worden gezien als juridisch
advies. Wij zijn ook niet verplicht om de website actueel te houden.
Natuurlijk is dat wel ons streven en nemen wij wel de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht bij het opstellen van de informatie op deze website. Wij
kunnen echter niet garanderen dat alle informatie altijd volledig of juist. Wij
garanderen ook niet dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de
informatie voor iedereen geschikt is.
Als je, naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt of tot actie wilt
overgaan, neem dan eerst vrijblijvend contact op met DOEN Legal.
Geen aansprakelijkheid. DOEN Legal is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van
welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie
op de) website.
Hyperlinks. Als DOEN Legal verwijst naar websites die door derden worden
geëxploiteerd, geeft DOEN Legal geen garantie met betrekking tot de juistheid of
volledigheid van de informatie op deze websites.

Privacy
Wij verzamelen gegevens. Je kunt anoniem onze website bezoeken en meer over
DOEN Legal te weten komen. Wij verzamelen daarbij wel gegevens over je bezoek,
zoals de duur en wijze van gebruik van de website. Met deze gegevens kunnen wij je
niet identificeren, maar kunnen wij wel onze dienstverlening verbeteren.
Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie is in het algemeen niet
direct tot jouw persoon herleidbaar.
Persoonsgegevens. Wij verzamelen wel persoonsgegevens, maar alleen als je
vrijwillig jouw e-mailadres verstrekt.
Ons doel. Als je jouw persoonsgegevens, zoals een e-mailadres, aan ons geeft,
gebruiken wij deze alleen om informatie te sturen of om vragen te beantwoorden.
Als je aangeeft niet langer informatie te willen ontvangen, wordt je emailadres uit
ons bestand verwijderd.
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond
van de wet of regelgeving verplicht zijn.

Google Analytics. DOEN Legal kan gebruik maken van Google Analytics of een
ander webanalyse-service.
Die service maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe de website
wordt gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie (inclusief je IP-adres)
wordt overgebracht en opgeslagen op servers.
De gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens en worden alleen
aan derden gegeven als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Je kunt het plaatsen van cookies weigeren, door de browser zo in te stellen dat je
tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.
Beveiliging. Het online verstrekken van persoonsgegevens aan DOEN Legal is vrijwillig
en de gegevens zijn niet speciaal gevoelig. Wij nemen om die reden geen
maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes.
Vragen. Als je vragen of suggesties hebt over de privacy of als je de aan ons
verstrekte persoonsgegevens wilt aanpassen, kun je contact met ons opnemen,
bijvoorbeeld door een e-mail aan ons te sturen.

