Copyright Beginthier.nl
Het copyright bericht geldt voor Beginthier.nl. Als u deze website bezoekt, gaat u hier mee akkoord.
Auteursrecht
Alles wat op deze website is gepubliceerd, is auteursrechtelijk beschermd. Als u deze inhoud en het werk wilt gebruiken (met
uitzondering van persoonlijk gebruik zonder het verder te verspreiden), dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de
auteur voor de artikelen. Voor de verdere inhoud heeft u de toestemming van de administrator nodig (voorafgaand aan het
gebruik). Het gaat hierbij over vermenigvuldiging, opslag, vertaling, bewerking, verwerking, de weergave van de inhoud op
websites, fora, in databases of andere systemen en media.
Intellectuele Eigendomsrechten
Wij van Beginthier.nl respecteren de intellectuele eigendomsrechten en dit verwachten wij ook van onze auteurs. Hiervan
worden de auteurs ook op de hoogte gebracht in de algemene voorwaarden, maar ook bij het toevoegen van een artikel (er
moet aan worden gevinkt dat het artikel uniek is en er geen copyrights worden geschonden).
Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten
Als het zo is, dat u inbreuk van deze rechten geconstateerd heeft, dan willen wij u vragen om dat aan te geven via de e-mail.
Op het moment dat uw constatering klopt, dan wordt het artikel verwijderd en zal het lid zonder melding worden geblokkeerd
en dan wordt ook de toegang ontzegd.
Slot
Wanneer er juridische stappen genomen moeten worden, dan wel schikking, boete of een rechtszaak, dan dient dit tegen de
auteur genomen te worden.

Privacy Statement Beginthier.nl
Het privacy statement geldt voor de website Beginthier.nl. U gaat hier automatisch mee akkoord wanneer u deze site bezoekt.
Log Files /Logboek bestanden
Google (via Google Analytics) slaat uw gegevens op bij uw bezoek aan Beginthier.nl. De gegevens, die worden opgeslagen, zijn
bijvoorbeeld uw IP adres, informatie over uw browser en uw provider, hoe u door de site surft, hoe vaak en wanneer u welke
pagina heeft bezocht. Alle gegevens worden gebruikt om de site te verbeteren, daarom brengen wij ook het gedrag van de
bezoeker in kaart. Wanneer er sprake is van een eventuele siteverkoop, zullen deze gegevens op verzoek van de koper over
worden gedragen. Het afmelden voor het opslaan van deze informatie kan hier.
Cookies
Beginthier.nl maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt voor het bijhouden vanaf welke link of advertentie u afkomstig
bent of vanuit waar u zich heeft aangemeld. De cookies worden ook gebruikt voor het inloggen en het ingelogd kunnen blijven
tijdens de sessie tot u de browser sluit.
Advertenties
Wij van Beginthier.nl maken gebruik van advertenties van derden als ondersteuning van de site. Het kan zijn dat een aantal
adverteerders gebruik maakt van bepaalde technologieën, waarbij u kunt denken aan (DART-)cookies en webbeacons, op het
moment dat zij adverteren op deze site. De (DART-)cookies en webbeacons sturen vervolgens de adverteerders informatie, met
daarbij uw IP-adres van uw ISP. Ook wordt er informatie doorgestuurd over de browser, die u gebruikt om Beginthier.nl te
bezoeken en in sommige gevallen of u Flash heeft geïnstalleerd. Meestal wordt deze informatie gebruikt voor geografische
doeleinden. Google (via google adsense) laat advertenties zien die goed bij uw surfgedrag passen. De advertenties sluiten dan
ook aan bij uw interesses. Zowel uw surfgedrag als ook uw interesses worden bijgehouden door DART-Cookies, u kunt zich hier
afmelden.
Links naar derden
Op Beginthier.nl vindt u links naar derden (andere sites). Wij zijn zelf niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of behandeling
van (persoons-)gegevens van/door de websites. U moet daarvoor het privacy statement van de betreffende websites
raadplegen.
Slot
Wij hebben het recht om het privacy statement van Beginthier.nl te wijzigen.

