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Telefoon:
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ilse@interiortwin.com

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er
zich kleine onvolkomenheden voordoen. InteriorTwin aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Aan de
inhoud van het gepubliceerde kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend en dient uitsluitend tot het
onder de aandacht brengen van het geadverteerde en het delen van inspiratie en is derhalve geheel
vrijblijvend. Niets van deze website mag gekopieerd of gepubliceerd zonder toestemming van InteriorTwin.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden van InteriorTwin.

Persoonsgegevens
Als u contact met InteriorTwin opneemt zal u worden gevraagd om persoonlijke basisgegevens te
verstrekken. De door u verstrekte informatie is niet beschikbaar voor verkoop, verspreiden van SPAM,
gebruik door derden of op andere ongepaste wijze. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de
beantwoording van uw reactie. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangt u uitsluitend
nieuws van en over InteriorTwin. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. InteriorTwin gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. InteriorTwin heeft hier geen invloed op.

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze
knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door social media (zoals Facebook). Deze
code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de social media (zoals Facdebook)
om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Aanpassen privacybeleid
InteriorTwin behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze
website gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.
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