Gebruiksvoorwaarden, privacy en cookie statement van Lim Legal Services

Lim Legal Services (hierna: "Lim Legal"), gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.
30147787, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website limlegal.nl. (‘site’).
Hieronder geven wij aan welke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn voor het raadplegen van onze site en hoe
wij omgaan met cookies uw persoonsgegevens.
Gebruiksvoorwaarden
De informatie op deze site is alleen voor algemene informatie doeleinden en houdt geen advies in. Lim Legal is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de site, waaronder
begrepen schade veroorzaakt door virussen of door de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op de site,
tenzij die schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Lim Legal.
Voor zover deze site links bevat naar externe websites, is Lim Legal niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik
van deze websites. Ons Privacy Statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw
persoonlijke gegevens op of door middel van dergelijke externe websites.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze site, inclusief auteursrechten eigendom van Lim Legal. Een
uitzondering hierop zijn bepaalde (stock) foto’s en gevoerde (beeld) merken op deze site.
Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en om kopieën daarvan te maken voor eigen
gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Alle het overige gebruik van de site, bijvoorbeeld het opslaan
of kopiëren van (een gedeelte van) de site in enige externe internet site of het maken van links, hypertext links of
deeplinks tussen de website van Lim Legal en enige andere internet site, is verboden zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Lim Legal.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in
verband met deze Gebruiksoorwaarden, met inbegrip van geschillen betreffende het bestaan en de geldigheid
daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens, die het mogelijk maken dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan worden
geidentificeerd. In de regel zijn dat NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer die een natuurlijk persoon
achterlaat op een digitaal vragenformulier of invult voor het verkrijgen van een nieuwsbiref e.d.
Lim Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Indien u zich aanmeldt voor
een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen,
respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw
persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of
diensten.
Indien u geen informatie over de producten en diensten van Lim Legal (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar
maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Lim Legal te verzoeken om inzage te geven in uw
persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van ons staan vermeld onderaan dit
privacy & cookie statement.
Gebruik van cookies
De site limlegal.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te
onthouden.
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en
analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder
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verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie
regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.
Daarnaast hebben wij social media buttons van Linkedin en Twitter op onze website geplaatst, zodat u informatie van
onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via de 'Linkedin-button' of 'Twitterbutton' doorlinkt naar de website van Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier
dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy
en/of cookie statement van Linkedin en Twitter. Ook deze verklaringen zijn onderhevig aan wijzigingen waar Lim
Legal, geen invloed op heeft.
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast alsmede er nu ook rechtspraak ontstaat op
dit rechtsgebied kan ons privacy & cookie statement regelmatig wijzigen.
© Lim Legal 2014
Mocht u over het bestaan vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onderstaand treft u onze
contactgegevens aan:
Lim Legal Services
info@limlegal.nl
Tel.: +31 621 821 680 (mobiel)
Postadres:

Bezoekadres:

Beethovenlaan 43

Utrechtseweg 9

3706 BL Zeist

3704 HA Zeist
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