Op aanmelding bij het Contactregister zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1.

Het Contactregister is een beschermde omgeving, waar men zich kan registreren. Het
doel is om gevonden te kunnen worden wanneer iemand naar je op zoek is of gaat.
2. De aanmelding geschiedt op basis van door jou verstrekte informatie. Jij bent
verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de gegevens. Leijs & Partners
is niet aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel of problemen die ontstaan
door het –al dan niet opzettelijk- verstrekken van onjuiste of niet complete informatie
door jou.
3. Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging per e-mail met alle door jou
verstrekte gegevens. Deze dien je op juistheid te controleren, waarna je de aanmelding
dient te bevestigen door de aanwijzingen in de e-mail op te volgen.
4. Aanmelding bij het Contactregister geschiedt voor onbepaalde tijd. Je kunt de
aanmelding te allen tijde terugtrekken of wijzigen. Dit kan schriftelijk of via e-mail.
5. Aan de aanmelding of het wijzigen van de gegevens zijn geen kosten verbonden.
6. Het Contactregister is besloten en uitsluitend toegankelijk voor daartoe geautoriseerde
medewerkers van Leijs & Partners. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor het doel waarvoor zij werden verstrekt. Het Contactregister valt onder de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
8. Leijs & Partners verplicht zich uw gegevens correct te beheren. Bij zoekopdrachten
worden je gegevens zorgvuldig gecheckt op een match. Bij een (mogelijke) match,
neemt Leijs & Partners contact met je op, op de wijze die u bij inschrijving heeft
aangegeven. Je hebt dan de mogelijkheid om aan te geven of het contact welkom is en
op welke wijze dit contact tot stand kan worden gebracht. Je houdt dus altijd de regie
in eigen hand!
9. Behoudens het in deze voorwaarden genoemde kunnen aan aanmelding bij het
Contactregister geen rechten worden ontleend.
10. Leijs & Partners verplicht zich in te spannen het Contactregister optimaal te beveiligen
tegen misbruik en verlies van gegevens. Leijs & Partners is niet aansprakelijk voor
enige schade, zowel materieel als immaterieel, voortkomend uit overmacht, zoals
bijvoorbeeld computercriminaliteit.
11. Je ontvangt onze nieuwsbrief, mocht je deze willen stopzetten, dan kun je dit doen via
de nieuwsbrief.
12. Ben je niet tevreden met onze dienstverlening, neem dan contact op met de directie.
Wij streven ernaar je klacht binnen 14 dagen te behandelen.
Door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het contactregister verklaar je
je akkoord met deze voorwaarden.

