Onze voorwaarden zijn simpel & eerlijk:
Wij hebben onze algemene voorwaarden, deze staan op deze eerste pagina. Op de tweede
pagina staat onze (verplichte) juridische kennisgeving over het gebruik van de website.
Als er vragen of onverhoopt iets niet duidelijk is neemt u via onze website www.goedemorgengoedemiddag.nl/eerlijk contact met ons op.
Onze 6 regels algemene voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wij doen aanbiedingen vrijblijvend en een ieder mag vrijblijvend bij ons informeren;
afspraken die wij maken staan altijd in 1 (een) document, verder zijn er geen kleine of
verborgen lettertjes / voorwaarden, behalve;
wij respecteren ieders privacy maar zijn gebonden aan geldende regel en wetgeving;
afspraken dienen nagekomen te worden zo ook op tijd betalen en elkaar eerlijk en tijdig
informeren over relevante informatie;
wij verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt.
wij hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; Iedere aansprakelijkheid van GMGM
B.V. is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar
gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
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Juridische kennisgeving over de website:
1. Aanpassing kennisgeving De meest recente versie van onze kennisgevingen zullen op de site
gepubliceerd worden in het menu ‘contact’
2. De website van is een zogenaamd informatie portal. Wij verwerken daar geen
persoonsgegevens. Wel hebben wij onze privacy procedure geregistreerd bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
3. Cookies; wij plaatsen en gebruiken zelf geen cookies. Om de werking van onze site optimaal te
kunnen aanbieden maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw
gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers inde Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internet
gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover dezederden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IPadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
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