
PR IVACY EN COOKIES

Werkenbijwaterdrinker.nl maakt ge-
bruikt van cookies om haar website 
te analyseren en te verbeteren. Als 
je akkoord geeft voor het gebruik 
van alle cookies, plaatsen wij func-
tionele en analytische cookies. Meer 
informatie is terug te vinden in onze 
cookieverklaring onderaan elke pa-
gina. Informatie over privacy is terug 
te vinden in onze privacyverklaring 
onderaan elke pagina.

LINKS NAAR EXTERNE SITES

Aan deze website kunnen, door 
middel van hyperlinks, websites van 
anderen verbonden zijn om aan-
vullende informatie te verstrekken. 
Waterdrinker Aalsmeer BV is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze externe websites en kan 
evenmin aansprakelijk worden ge-
houden voor de gevolgen van het 
gebruik van de informatie op deze 
webpagina’s of
websites. Ook niet voor de priva-
cybescherming op die pagina’s, of 
voor de diensten die zij eventueel 
aanbieden.

Ondanks de constante zorg en aandacht 
die aan de samenstelling van deze web-
site wordt besteed, is het mogelijk dat 
de informatie die hier wordt gepubliceerd 
onvolledig of onjuist is.

• WerkenbijWaterdrinker.nl sluit alle aanspra-
kelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte 
schade, van welke aard dan ook, die voort-
vloeit uit of in enig opzicht verband houdt 
met het gebruik van deze website, of met de 
tijdelijke onmogelijkheid om de site te kun-
nen raadplegen.

• Waterdrinker Aalsmeer BV is ook niet aan-
sprakelijk voor directe of indirecte schade die 
het gevolg is van het gebruik van informatie 
die door middel van deze site verkregen is.

• Waterdrinker Aalsmeer BV behoudt zich het 
recht voor om de inhoud van deze website 
en de tekst van deze pagina op elk gewenst 
moment naar eigen inzicht te wijzigen.

• Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, 
grafische elementen, logo’s, buttons, video’s 
en software is eigendom van Waterdrinker 
Aalsmeer BV en is beschermd onder Neder-
landse en internationale copyrightwetgeving. 
Niets van deze site mag worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van Waterdrinker Aals-
meer BV te Aalsmeer.
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