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Disclaimer voor www.MadebyJessy.com  
 
Jessica Pijlman, hierna te noemen MadebyJessy, verleent u hierbij toegang tot www.madebyjessy.com en nodigt u uit de hier aangeboden 
diensten af te nemen. 
 
Algemeen: 
Door de toegang tot en het gebruiken van deze website, betekent dat u kennis heeft genomen van deze disclaimer en hier ook uitdrukkelijk 
mee akkoord gaat. 
 
Aansprakelijkheid: 
MadebyJessy besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie van deze website. Ondanks deze zorg kunnen 
onjuistheden en/of onvolledigheden helaas niet altijd worden voorkomen. 
MadebyJessy wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en/of onvolkomenheden van de informatie die op deze 
site wordt weergegeven. 
MadebyJessy behoudt zich het recht voor, om zonder aankondiging of kennisgeving, de inhoud van deze website/disclaimer te wijzigen.  
Indien u onjuistheden of onvolkomenheden zou vaststellen op deze site, kunt u contact opnemen met MadebyJessy via het contactformulier 
of info@madebyjessy.com. 
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 
Deze website kan koppelingen bevatten naar websites of diensten naar derden. 
MadebyJessy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar via een koppeling of op een andere manier 
wordt verwezen. 
 
Intellectuele eigendomsrechten: 
De inhoud van deze site, inclusief logo’s, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren exclusief toe 
aan MadebyJessy. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud te bewerken, verkopen, en /of openbaar te maken, in 
licentie te geven of geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MadebyJessy. 
 
Privacybeleid: 
Het is mogelijk dat er om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Deze 
informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan 
zich, op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketing doeleinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
MadebyJessy via het contactformulier of info@madebyjessy.com. Zie ook de privacyverklaring. 
 
Google analytics: 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De door  informatie over 
uw gebruik van de website (inclusief Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. 
Deze informatie gebruiken we om bij te houden hoe u de website gebruikt, en rapporten over de website-activiteit op te stellen.  Google 
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens 
Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. MadebyJessy heeft hier geen 
invloed op. 
U kunt het gebruik van cookies blokkeren door in Uw browser de juiste instellingen te kiezen.  
MadebyJessy wil wel benadrukken dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te 
maken van www.madebyjessy.com geeft u toestemming voor het gebruik van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 
zoals hiervoor omschreven. 
 
Toepasselijk recht:  
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Ingeval een bepaling van de 
gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid 
van de overige bepalingen onverlet laten. 
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