Algemene voorwaarden
Welkom op de website van Centrum Veilig Wonen (CVW). Deze website is eigendom van en wordt bijgehouden
door Centrum Veilig Wonen, een besloten vennootschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 61674028 en statutair gevestigd is in Appingedam, bezoekadres: Buxzijlweg 1, 9902 SB Appingedam.
Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende algemene voorwaarden. Vandaar dat wij u
aanraden deze zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat.
De inhoud (tekst en afbeeldingen) die door CVW op deze website wordt geplaatst, is auteursrechtelijk
beschermd en eigendom van CVW dan wel heeft CVW toestemming van de eigenaar van het materiaal om dit te
gebruiken voor deze website.
De website bevat ook handelsmerken en het handelsmerk van CVW. Alle handelsmerken die op deze website
voorkomen zijn eigendom van CVW dan wel CVW heeft toestemming gekregen van de eigenaar van het
handelsmerk om deze te gebruiken voor deze website.
U mag



Elk deel van deze website bezoeken waartoe u toegang heeft;
Een kopie van deze pagina maken of van al de pagina’s van deze website waartoe u toegang heeft,
dan wel downloaden, voor zover het voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden
worden gebruikt.

U mag niet

Kopiëren (of dat nu printen op papier is, of het opslaan op een disk of stick, het downloaden of enige
andere wijze van kopiëren of reproduceren), verspreiden (inclusief het verspreiden van kopieën),
uitzenden, veranderen of op enigerlei wijze aanpassen of op enige andere wijze gebruiken van enig
materiaal dat onderdeel is van deze website, tenzij er sprake is van een situatie die onder "U mag" is
beschreven;

Verwijderen van een copyright, een (handels)merk of enige andere intellectuele eigendomsrechten
die in het originele materiaal voorkomen, indien u enig materiaal van deze website hebt gekopieerd,
geprint of gedownload.
Link of hyperlink aanleveren
Als u een hyperlink of een andere link wilt aanleveren voor deze website, kunt u contact opnemen met CVWCommunicatie met details van:

de URL van de webpagina waarvan u graag een link opgenomen ziet op CVW.nl;

de URL(s) van de webpagina van CVW.nl waar u de link graag opgenomen ziet.
Wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Het is aan CVW om aan uw verzoek tegemoet te komen of niet.
Veranderingen van de Algemene Voorwaarden
CVW behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en te veranderen.
Doordat u deze website op dit moment bezoekt, accepteert u dat u op dit moment bent gebonden door de
huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u deze website bezoekt checkt op veranderingen
en aanpassingen. In de toekomst kunnen andere Algemene Voorwaarden gelden.
Veranderingen en de wijze van onderhouden van deze website
CVW behoudt zich het recht voor het format en de inhoud van deze website op elk gewenst moment aan te
passen en te veranderen.
CVW behoudt zich het recht voor om de toegankelijkheid van deze website tijdelijk op te schorten in verband
met onderhoud, om de inhoud te vernieuwen of voor elke andere reden.
CVW behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment en zonder opgaaf van reden
te blokkeren of te beëindigen.
Privacy en data protection
Persoongegevens die aan CVW ter beschikking worden gesteld via deze website zullen enkel worden gebruikt in
overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij verzoeken u dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Als u ons
persoonsgegevens verstrekt geeft u CVW en haar opdrachtgever NAM daarmee toestemming om deze
persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid te gebruiken.
Vragen en klachten
Als u een vraag of een klacht over deze website heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met info@cvw.nl.
Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze
Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.

