Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Kinderopvang Bimbola.
Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct,
actueel, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is
opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen
geen rechten worden ontleend en Kinderopvang Bimbola is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van het gebruik van deze informatie, op welke wijze dan ook. Kinderopvang
Bimbola stelt het op prijs, wanneer er onjuistheden op de website staan, dit wordt gemeld.
Het is mogelijk dat via de internetsite van Kinderopvang Bimbola toegang wordt geboden
tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.
Kinderopvang Bimbola kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.
Intellectuele eigendomsrechten

Kinderopvang Bimbola behoudt zich het auteursrecht op de via ‘website Kinderopvang
Bimbola’ verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet
toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te
verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Kinderopvang Bimbola.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Kinderopvang
Bimbola aan de Eendrachtsstraat in Rotterdam.
Hyperlinks

Kinderopvang Bimbola aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites
waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Virussen

Kinderopvang Bimbola garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of
hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare
schadelijke componenten.
Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die
tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien
hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen
ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor
marketingdoeleinden. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet
gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het
ouderportaal of via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot
(afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde

server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.
U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het
beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.
Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt
u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kun je alleen zelf doen omdat cookies op
jouw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat
sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen
van uw cookie-instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

