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Disclaimer Platform Omgevingsmanagement 

De website www.platformomgevingsmanagement.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van 

het Platform Omgevingsmanagement. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan 

openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te 

verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Platform Omgevingsmanagement. Dit betekent 

dat de teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze 

website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Platform 

Omgevingsmanagement of aan organisaties die het Platform Omgevingsmanagement toestemming 

hebben verleend tot het gebruik ervan. 

 

De inhoud van deze website en andere uitingen van het Platform Omgevingsmanagement op internet 

is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Platform Omgevingsmanagement spant er zich 

voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het 

mogelijk dat informatie die door Platform Omgevingsmanagement wordt gepubliceerd onvolledig en/of 

onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Op teksten is 

copyright en op beeldmateriaal is beeldrecht van toepassing. Een publicatie van derden is voorzien 

van een bronvermelding en de datum waarop deze op de website is gepubliceerd. Platform 

Omgevingsmanagement behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke 

ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.  

Content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, 

afkomst wordt zondermeer en zonder (voorafgaande) kennisgeving of uitleg van de website 

verwijderd. Datzelfde geldt voor content waarmee privacy- of andere rechten van het Platform 

Omgevingsmanagement of derden worden geschonden. 

Het Platform Omgevingsmanagement is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden 

toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of 

met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 

Indien je je registreert op deze website verklaar je daarmee uitdrukkelijk kennis te hebben genomen 

van de disclaimer en privacy statement en akkoord te zijn met de verwerking van (persoons)gegevens 

zoals omschreven. De te verwerken (persoons)gegevens betreffen alle gegevens die je zelf invult op 

enige pagina van deze website, dan wel in mail naar info@platformomgevingsmanagement.nl stuurt.  

 

De identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen onder verantwoordelijkheid 

van Platform Omgevingsmanagement met als primair doel registratie van leden van het Platform 

Omgevingsmanagement en/of de aan Het Platform gekoppelde informatieverstrekking aan en 

belangenbehartiging van/voor mensen die geïnteresseerd zijn in omgevingsmanagement. Zo kan het 

Platform Omgevingsmanagement bijvoorbeeld aan de hand van de opgeslagen gegevens informatie, 

enquêtes of oproepen over bijvoorbeeld een bepaalde activiteit verspreiden aan geregistreerde 

personen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in omgevingsmanagement, dan wel 

specifieke informatiebehoeften met betrekking tot dit vakgebied hebben. De gegevens zullen niet aan 

derden zoals commerciële bedrijven ter beschikking worden gesteld. Het Platform 

Omgevingsmanagement draagt zorg voor alle (persoons)gegevens beschermt en beveiligt deze naar 

behoren. Op jouw verzoek worden de (persoons)gegevens met bijbehorende ervaringen verwijderd uit 
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de database. Het Platform Omgevingsmanagement behoudt zich het recht voor om geregistreerde 

personen en de afzenders van degene die contact opnemen, te benaderen voor het verkrijgen van 

aanvullende informatie.  

 

Het Platform Omgevingsmanagement heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de 

pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina`s die bezocht zijn en de 

datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van 

de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Het Platform 

Omgevingsmanagement behoudt zich het recht voor om de afzender van deze informatie te 

benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie. 

Als je contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals je naam, postadres, e-mailadres, 

type verzoek en andere informatie die je ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal 

worden gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden.  


