Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze
internetsite, is het mogelijk dat informatie op deze internetsite onvolledig of onjuist is.
Auteursrecht
Wij hebben op de inhoud van deze internetsite (alle teksten, beelden, geluiden en
programmatuur) het auteursrecht. Van deze internetsite mag een bezoeker daarom niets
kopiëren of veranderen.
Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade,
die voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite, het gebruik van informatie die via onze
internetsite is verkregen of de onmogelijkheid om onze internetsite te kunnen raadplegen.
Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze internetsite brengen u naar internetsites van derden. Wij
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze internetsites
en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

Disclaimer
Algemeen
ICTRecht BV (Kamer van Koophandel 34216164), hierna te noemen ICTRecht, verleent u
hierbij toegang tot ICTRecht.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en
andere materialen die door ICTRecht en derden zijn aangeleverd. ICTRecht 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 ICTRecht.

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 ICTRecht.
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 ICTRecht en
haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de CreativeCommonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven
bij specifieke materialen.

Disclaimer
Alle informatie op deze website is uitsluitend voor algemeen gebruik en kan niet worden beschouwd als advies. U
kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuiste of
incomplete informatie op deze website is Straatman Koster advocaten B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk.
De rechten met betrekking tot de content van deze website bestaande uit onder meer, maar niet beperkt tot:
blogs, publicaties en andere teksten, foto's, logo's en andere grafische beelden, behoren toe aan Straatman
Koster advocaten B.V., daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Straatman Koster advocaten B.V. is het niet toegestaan
gebruik te maken van enige content van deze website.
Straatman Koster advocaten B.V. waardeert het wanneer u teruglinkt naar deze website. U dient dan direct naar
de homepage www.straatmankoster.nl terug te linken of naar één van onze advocaten.
Teruglinken naar andere pagina's van deze website is toegestaan, maar uitsluitend na overleg en met
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Straatman Koster advocaten B.V..

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles
aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij
leidraad.

Fouten melden
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie
bijzonder op prijs.
U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan
op onze contactpagina.
Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

E-mail gedragslijn
Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld
conform onze e-mail gedragslijn.
Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet
worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Privacy
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Statistieken
De gemeente Groningen gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te
laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een
klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens
opgenomen.

Veiligheid informatiesystemen
De gemeente Groningen vindt de veiligheid van haar eigen informatiesystemen erg
belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een
zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij
dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u
samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen. In 'Responsible Disclosure'
beschrijven we hoe u een zwakke plek in onze informatiesystemen en (software-)producten
bij ons kunt melden. We geven ook aan hoe we de meldingen afhandelen.

Informatie over zwakke plekken
Om ons dagelijks werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van het goed functioneren van
onze informatiesystemen. Om de systemen goed te laten werken en beter te kunnen
beveiligen moeten wij weten of en waar de kwetsbaarheden zitten. We komen die zelf op het

spoor door er regelmatig onderzoek naar te doen. Daarnaast krijgen we ook meldingen van
'goedwillende hackers’ over zwakke plekken.

Samenwerken op basis van afspraken
Goedwillende hackers melden kwetsbaarheden niet altijd rechtstreeks bij een organisatie. Ze
zijn dan bang voor juridische consequenties. Hierdoor wordt een zwakke plek indirect of via
de media naar buiten gebracht. Dat willen we liever niet, omdat de zwakke plek dan nog
steeds bestaat en daar misbruik van gemaakt kan worden. We vinden het belangrijk om met
de 'goedwillende hackers' in contact te komen en samen te werken op basis van afspraken.
Ons beleid Responsible Disclosure is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstaat er meer zekerheid
over ieders positie en kunnen we samen een bijdrage leveren aan het verhogen van de
veiligheid van informatiesystemen.

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze
disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
o de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
o gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen,
bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik
maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
o u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt;
o de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of
videofragmenten en/of andere objecten;
o schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid,
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor
particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk 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.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de
webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging
van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan
een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of
communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk
voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot
de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de
kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge
van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke
regeling dan ook of de rechten van derden.

