  
Disclaimer  
Wij  hebben  de  informatie  op  deze  website  met  de  grootst  mogelijke  zorg  samengesteld.  Door  technische  of  
menselijke  fouten  kan  het  toch  voorkomen  dat  de  informatie  onjuist  of  onvolledig  wordt  weergegeven.  Wij  
willen  u  erop  wijzen  dat  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  niet  aansprakelijk  is  voor  directe  en/of  indirecte  schade  
die  het  gevolg  is  van  het  gebruik  van  de  informatie  op  deze  website.  De  geboden  informatie  is  niet  bedoeld  als  
vervanging  van  deskundig  advies.  Wanneer  u  zonder  verificatie  of  nader  advies  van  de  geboden  informatie  
gebruik  maakt,  doet  u  dat  voor  eigen  rekening  en  risico.  
  
De  inhoud  van  deze  website,  de  daarin  opgenomen  gegevens,  afbeeldingen,  geluiden,  teksten  en  combinaties  
daarvan  en  de  programmatuur  zijn  beschermd  door  auteurs-‐  en  databankrechten.  Deze  rechten  berusten  bij  
Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg.  Zonder  schriftelijke  voorafgaande  toestemming  van  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  
is  het  niet  toegestaan  deze  website  of  enig  onderdeel  daarvan  te  kopiëren.  
  
Indien  wij  via  links  naar  andere  websites  verwijzen,  is  dat  ter  informatie  aan  onze  bezoekers.  Wij  zijn  niet  
verantwoordelijk  of  aansprakelijk  voor  de  informatie  of  enig  ander  aspect  van  de  informatie  op  andere  
websites.  
  
  

Privacy  Statement  

Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  is  ervan  overtuigd  dat  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  van  haar  
klanten  en  de  bezoekers  van  haar  website  van  essentieel  belang  is  voor  haar  activiteiten.  Persoonlijke  
gegevens  van  klanten  en  bezoekers  worden  dan  ook  met  de  grootst  mogelijke  zorgvuldigheid  behandeld  en  
beveiligd.  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  houdt  zich  in  alle  gevallen  aan  de  eisen  die  de  Wet  bescherming  
persoonsgegevens  stelt.  
  
In  het  kader  van  onze  dienstverlening  (wanneer  u  contact  met  ons  zoekt,  verlangen  wij  een  aantal  van  uw  
persoonsgegevens)  leggen  wij  uw  gegevens  vast  en  zal  hier  zorgvuldig  mee  om  gaan.  
  
Op  de  websites  van  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg  worden  algemene  bezoekgegevens,  zonder  deze  bezoekers  te  
identificeren,  bijgehouden.  Het  doel  hiervan  is  om  de  inrichting  van  de  website  te  optimaliseren.  Ook  kunnen  
deze  gegevens  worden  gebruikt  om  meer  gerichte  informatie  op  de  site  te  zetten.  Op  deze  wijze  kunnen  wij  
onze  dienstverlening  aan  u  verder  optimaliseren.  
  
    

Copyright  
Deze  website  en  alle  onderdelen  die  tot  deze  website  behoren  zijn,  voor  zover  niet  anders  vermeld,  eigendom  
van  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg.  
Niets  uit  deze  website  mag  worden  verveelvoudigd  en/of  openbaar  gemaakt  door  middel  van  
(internet)publicatie,  druk,  fotokopie,  microfilm  of  op  welke  andere  wijze  ook,  zonder  voorafgaande  
schriftelijke  toestemming  van  Nanda  Nijstad  Uitvaartzorg.  Overname,  gebruik  of  hergebruik  van  (onderdelen  
van)  deze  website  is  dus  expliciet  NIET  toegestaan.  Schending  van  dit  auteursrecht  leidt  onherroepelijk  tot  
juridische  maatregelen.  Alle  rechten  voorbehouden.  
  
Ingeschreven  bij  de  KvK  Amsterdam  onder  nr.  34318622.  
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