ALGEMEEN
Cultuurbarbaartjes.nl is een online portal voor ouders en verzorgers van kinderen tot 12 jaar, die op
zoek zijn naar een aansprekende culturele (of daaraan gelieerde) activiteit voor de kinderen.
Instellingen en organisatoren kunnen op gratis wijze gebruikmaken van een basisvermelding op
cultuurbarbaartjes.nl.Cultuurbarbaartjes.nl beschikt over de eindredactie en behoudt zich het recht
aangemelde activiteiten te weigeren en/ of aan te passen aan de huisstijl van cultuurbarbaartjes.nl.
Niets op cultuurbarbaartjes.nl mag geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van
cultuurbarbaartjes.nl, openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of opgeslagen worden in
een geautomatiseerd gegevensbestand. De informatie en gegevens op cultuurbarbaartjes.nl zijn met
grote zorg verzameld, samengesteld en mede gebaseerd op verstrekte gegevens door derden.
Cultuurbarbaartjes.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/ of beslissingen gebaseerd
op de getoonde informatie.
AANSPRAKELIJKHEID
Cultuurbarbaartjes.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/ of gebreken in de door
participanten verstrekte informatie. Cultuurbarbaartjes.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade
die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Cultuurbarbaartjes.nl streeft er naar dat de geleverde informatie op de site correct en actueel is.
Desondanks kan cultuurbarbaartjes.nl niet de garantie geven dat er geen onjuistheden worden
vermeld op de site. Komt u toch iets tegen op de site dat foutief is of verouderd, dan stellen wij uw
reactie ten zeerste op prijs. U kunt met ons contact opnemen via de contactpagina, uw melding wordt
vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
Cultuurbarbaartjes.nl bevat hyperlinks naar andere organisaties, instellingen en initiatieven.
Cultuurbarbaartjes.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vermelde websites op
cultuurbarbaartjes.nl. Als u naar externe sites linkt, dan doet u dit op eigen risico en gaat u
automatisch de verplichting aan dat u de betreffende website gebruikt volgens de voorwaarden van de
desbetreffende website.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Persoonlijke
gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, vrijwillig doorgegeven via deze
website, worden door cultuurbarbaartjes.nl geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt
om u te informeren en gebruikt voor statistische doeleinden. Verstrekte persoons- en adresgegevens
worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht u geen nieuwsbrief meer wensen te ontvangen,
kunt u dit op ieder moment aangeven. Toezending zal per direct stopgezet worden.
Cultuurbarbaartjes.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Iedere aanpassing zal
op cultuurbarbaartjes.nl gepubliseerd worden.
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