Disclaimer en Cookieverklaring
Deze (web)site is eigendom van 4 Your Talent B.V (verder 4YourTalent te noemen). 4YourTalent
is niet alleen onze handelsnaam maar tevens de naam van de online Applicatie die wij voor
onze klanten ontwikkelen.
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de 4YourTalent website en alle overige
url’s van de online Applicatie van 4YourTalent in welke vorm dan ook.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld of
gebruikt via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten
en diensten.
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel 4YourTalent de hoogste
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 4YourTalent niet
instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U bent
derhalve zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u aantreft
op onze website of binnen de online monitoring tool van 4YourTalent. 4YourTalent garandeert
evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 4YourTalent wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden
informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Verder
garandeert 4YourTalent niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor
gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer 4YourTalent links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of
via deze websites aangeboden producten of diensten door 4YourTalent worden aanbevolen.
4YourTalent aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de
inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die
verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie
op dergelijke websites is door de 4YourTalent niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid,
actualiteit of volledigheid.
Virussen
4YourTalent garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die
via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke
componenten.
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Informatie gebruiken
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,
logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk
beschermd en is eigendom van 4YourTalent of haar opdrachtgevers.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content
op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht
heeft.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor
anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer is verplicht aanwijzingen van 4YourTalent
omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze
website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15
Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de online monitoring tool van 4YourTalent
mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
4YourTalent behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Privacy beleid
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kan 4YourTalent optreden als
een Gegevensbewerker. Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens
verwijzen wij u naar ons privacy statement.
Cookieverklaring
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden
opgeslagen. We gebruiken cookies om de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de
sites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen
ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze
websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde
statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen
gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen
verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.
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In- en uitschakelen van cookies en het verwijdering daarvan
U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u
graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon
of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.
Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van
uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.
Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden
van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies
alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u
gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde
handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
Nederlands recht
Op deze internetsite en in deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de
aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is
toegestaan volgens de geldende Nederlandse wetgeving.
Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het
mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar:
info@4YourTalent.com.
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