
 
Disclaimer & Cookieverklaring ROM InWest 

 

Disclaimer 

ROM InWest B.V. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

84148527), hierna te noemen: “ROM InWest”, verleent u hierbij toegang tot rominwest.nl, hierna te 

noemen: “de website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ROM 

InWest en derden zijn aangeleverd. 

ROM InWest behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te 

verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Op onze website vind je algemene informatie over de activiteiten van ROM InWest en haar partners. 

De informatie op de website van ROM InWest is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. Je kunt 

ROM InWest niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website. 

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, 

waarover ROM InWest geen zeggenschap heeft. ROM InWest geeft geen enkele garantie met 

betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van 

hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat ROM InWest de inhoud daarvan onderschrijft. 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van ROM InWest. Als je informatie over 

ROM InWest wilt publiceren of gebruikt maakt van het ROM InWest -logo, dien je voorafgaand aan de 

publicatie toestemming te vragen aan ROM InWest via info@rominwest.nl. 

 

ROM kan weigeren toestemming te geven voor verdere publicatie. 

 

Cookieverklaring 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 

gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat 

opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies 

hebben we je toestemming nodig. 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst 

door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. We gebruiken cookies om 

onze content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons 

websiteverkeer te analyseren. We delen informatie over jouw gebruik van onze site met onze 

partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren 

met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw 

gebruik van hun services. 

Hieronder volgt een specifiekere uitleg over welke cookies wij verzamelen voor welk doeleinde: 

Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door 

basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te 

maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. We gebruiken hiervoor 

Movavi. Movavi slaat de gegevens op onze eigen server op. 

Voorkeurscookies: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die 

van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de 

regio waar je woont. 

Statische cookies: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun 

website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 
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Marketing-cookies: Marketing-cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze 

verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en 

relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers 

en externe adverteerders. 

 

Je browserinstellingen aanpassen 

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je je  

browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt je een waarschuwing en 

dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben 

dat de website minder goed werkt. Je kunt de instellingen van je browser aanpassen zodat je browser 

alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. 

Hiervoor moet je de instellingen van je browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de 

privacy instellingen aanpassen. 

 

Uitsluiting 

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 

veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze 

websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
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