
Biolease Nederland BV (Kamer van Koophandel 66416191) verleent u hierbij toegang tot bioleasenederland.nl (de Website) en 
publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Biolease Nederland BV en derden zijn aangeleverd. Bi-
olease Nederland BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen 
zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een 
concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als 
zodanig aangeduide offerte van Biolease Nederland BV.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze 
materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Biolease Nederland BV. Ondanks de voort-
durende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan 
Biolease Nederland BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Biolease 
Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortv-
loeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde 
programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betref-
fende inzender. Biolease Nederland BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang 
tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

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.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Biolease Nederland BV. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Biolease Nederland BV, behoud-
ens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen 
anders aangegeven is. 

Privacy & Cookies
Biolease Nederland BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Biolease Nederland BV zal uw gegevens niet verkopen aan 
derden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. 
Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit 
per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser 
ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u 
eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van 
uw browser om de instellingen aan te passen.

Welke cookies gebruiken wij?
Biolease Nederland BV maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze 
website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo 
veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop 
Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website.


