Privacy & Disclaimer
Wanneer u onze website bezoekt en bijvoorbeeld een contactaanvraag doet, verzamelen we
verschillende gegevens van u. Op deze pagina leest u waarom wij deze gegevens verzamelen en wat
wij ermee doen. Metamo behandelt uw gegevens vertrouwelijk en respecteert uw privacy. U kunt
altijd contact met ons opnemen bij vragen. Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die de website
metamo.nl bezoekt.

1. Gegevens
1a. Metamo zorgt voor een goede bescherming van de opgeslagen gegevens.
1b. De opgeslagen gegevens kunnen door Metamo gebruikt worden voor een aantal doeleinden,
zoals het sturen van mails, het telefonisch contact opnemen met betrekking tot een aanvraag of het
onder de aandacht brengen van interessante informatie, waarvan Metamo denkt dat het kan
bijdragen aan een betere website. Dit doen wij alleen als u ons hier expliciet toestemming voor hebt
gegeven.
1c. U heeft altijd de mogelijkheid om uw eigen gegevens op te vragen met het verzoek deze te laten
corrigeren of verwijderen.

2. Cookies
2a. Metamo maakt gebruik van cookies om verschillende pagina’s zo goed mogelijk te laten
functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw
computer, smartphone of tablet wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen, zoals
bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Metamo u bij het volgende bezoek aan de
website nog beter van dienst zijn.
2b. U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. De browser kan zo
ingesteld worden dat deze wel of geen cookies toestaat of alleen gedeeltelijk. Als cookies gedeeltelijk
worden toegestaan, kan de bezoeker instellen welke websites cookies mogen plaatsen.
2c. Cookies kunnen in alle gevallen van een computer worden verwijderd.
First-party cookies
First-party cookies zijn cookies die u voor hetzelfde domein krijgt als dat u bezoekt. Bij het bekijken
van deze pagina zijn de cookies van Metamo dus first-party cookies.

3. Waar worden cookies voor gebruikt door Metamo?
3a. Metamo maakt gebruik van cookies om informatie uit eerdere bezoeken terug te halen, zoals
bepaalde instellingen die u heeft gemaakt. Dit soort cookies, die het functioneren van de website aan
jouw wensen aanpast, worden functionele cookies genoemd.
3b. Daarnaast maakt Metamo gebruik van cookies om de website te laten weten dat u eerder op de
website bent geweest. Op deze manier kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website
worden verzameld in Google Analytics. Hierbij wordt alleen met anonieme statistische informatie
gewerkt die ons helpt om het functioneren van de website te verbeteren.
3c. Metamo zal de verkregen gegevens door first-party cookies nooit met derden delen. Deze
gegevens worden alleen gebruikt om de kwaliteit van Metamo te verbeteren.

4. Welke cookies gebruikt Metamo?
4a. Tracking cookies
Metamo plaatst tracking cookies op uw apparatuur, zodat we uw computer kunnen herkennen

wanneer uw onze website opnieuw bezoekt. Deze tracking cookies bestaan uit twee soorten:
permanente cookies en sessie cookies. Met permanente cookies kan Metamo uw apparatuur
herkennen als u onze website later opnieuw bezoekt. Met sessie cookies kunnen wij zien welke
onderdelen op onze website zijn bekeken.
4b. Analytics
Google plaatst cookies via de website van Metamo. Deze cookies worden door ons gebruikt om
inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we deze kunnen optimaliseren.
4c. Social media buttons
Op de website van Metamo staat een button om bepaalde webpagina’s te promoten op Facebook.
Deze button bevat stukjes code die van dit sociale netwerk zelf afkomstig zijn. De cookies worden
door middel van deze codes geplaatst. Hier heeft Metamo zelf geen invloed op.

5. Cookies verwijderen
Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen in verschillende browsers.
5a. Internet Explorer
Ga via Menu naar Extra en dan naar Internetopties – Tab algemeen. Klik onder Browsergeschiedenis
op ‘Verwijderen’. Geef aan wat u precies wilt verwijderen. Zorg dat ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik
op ‘Verwijderen’.
5b. Firefox
Klik op Menu, Extra, Opties en vervolgens op Tab Privacy. Klik vervolgens op ‘Uw recente
geschiedenis wissen’. Geef onder ‘Details’ aan wat u precies wilt verwijderen. Vink in ieder geval
Cookies aan. U kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies moeten zijn.
5c. Chrome
Klik op de drie streepjes rechts bovenin. Klik vervolgens op Opties en dan Tab Geavanceerde opties.
Klik onder Privacy op Browsergeschiedenis wissen. Zorg ervoor dat de optie Cookies en andere
sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt ook aangeven vanaf welke datum de cookies
moeten zijn. Kies hier Alles.
5d. Safari
Klik links in de menubalk op Safari en klik op Wis geschiedenis. Er verschijnt een nieuw venster.
Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele
geschiedenis. Klik tot slot op Wis geschiedenis.

6. Verstrekking aan derden
Metamo verstrekt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of wanneer wij
daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

7. Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Metamo met zorg samengesteld, echter voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze
website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Metamo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze
website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de berekeningen die met behulp van door de
gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen.

Hoewel Metamo alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Metamo niet aansprakelijk voor
informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Metamo worden onderhouden zijn louter ter informatie van de
bezoeker opgenomen. Hoewel Metamo uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar
verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het
functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Metamo
worden onderhouden, wordt afgewezen.
Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site
gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s,
handelsmerken, grafisch materiaal.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te
verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Metamo.
Door deze site te bekijken en de daarop gebonden informatie te gebruiken, stemt u in met de
hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

8. Contact
Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kunt u contact opnemen met Metamo via
info@metamo.nl of per telefoon via (0318) 648 648.

