
Disclaimer  

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Changing 

Business aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte 

informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen 

te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.  

 Changing Business verzamelt geen persoonlijke informatie tenzij door bezoekers specifiek verstrekt. 

Gegevens worden niet doorgegeven aan externe bronnen, maar niet- persoonsgebonden informatie 

kan wel worden gebruikt voor bezoekersinformatie (bijvoorbeeld website statistieken) en voor 

marketing activiteiten.  

 Aan Changing Business verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het 

doel waarvoor ze zijn verstrekt.  

  

Het gebruik van cookies:  

Onze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals 

browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de 

website waarlangs je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Zo kunnen we de 

website permanent optimaliseren voor gebruikers.  

 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst 

worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende 

bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker 

op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, 

dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies 

nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.  

  

Google Analytics: 

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden 

door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van die cookies om de website te helpen 

analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip 

van je IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten.  

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de 

websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 

betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover 

Google beschikt.  

 Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te 

kiezen. Je kan dan wel niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken 

van deze website geef je  

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 

zoals hiervoor omschreven. 


