Disclaimer
Gegevens op deze website
PKF Heinenoord B.V. en PKF Pallets B.V., hierna genoemd PKF, besteden de grootst mogelijke zorg
aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan PKF niet
verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze
website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico
van de gebruiker.
PKF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor
schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet.
Ook is PKF niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het
verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt PKF geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door
of namens PKF via deze website.
Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast
worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. PKF aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts
opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites
aangeboden informatie producten of diensten door PKF worden aanbevolen. Het gebruik van een
hyperlink is volledig op eigen risico.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PKF is het niet toegestaan links naar onze website
te plaatsen.
Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van
tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. PKF garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Cookies
PKF gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. PKF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden om onze website verder te optimaliseren.
Hier wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt. De door het cookie gegenereerde informatie over
uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PKF of die
van een derde partij.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Klacht
Mocht u een opmerking of klacht hebben over het vermelden van uw persoons-gegevens of het tonen
van een foto van u/uw producten op onze website, dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons
op te nemen.

