
Gebruiksvoorwaarden en privacy statement voor de website van 
Stichting Mens Centraal 
 

Algemeen 

Deze voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en 
gebruik van deze website van Stichting Mens Centraal, alsmede op de of via deze website 
aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie")  

Informatie en aansprakelijkheid 

De informatie wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld voor algemene 
informatiedoeleinden en is niet bedoeld als persoonlijk advies. Stichting Mens Centraal is niet aansprakelijk voor 
enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen 
schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld van Stichting Mens Centraal. Stichting Mens Centraal is verder niet aansprakelijk voor 
schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder 
begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 
elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door 
programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Clickgedrag 

Op de website van Stichting Mens Centraal worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, 
bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden 
gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Mens Centraal haar dienstverlening 
aan u verder optimaliseren. 

Persoonsgegevens, Privacy en Cookies 

Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten voor bijvoorbeeld de registratie voor vrijwilligers of voor een 
donatie, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-
persoonsgegevens.Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde 
informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft 
beperkt tot de doelstellingen van Stichting Mens Centraal. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt 
aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend. De website kan gebruik maken van zogenaamde 
cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. 
De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. 
Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen 
dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd. 

Informatie van derden/Links met andere websites  

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Stichting Mens Centraal is niet aansprakelijk voor het 
gebruik, de voorwaarden, of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van 
internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy bepalingen zijn niet van 
toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.  
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van Stichting Mens Centraal. De 
webpagina waarop de hyperlink staat moet volledig verdwijnen of de webpagina van Stichting Mens Centraal moet in 
een nieuw venster openen. Het URL-adres van Stichting Mens Centraal moet duidelijk zichtbaar zijn. 
Stichting Mens Centraal is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst. 
Als iemand op een van de pagina’s op de website van Stichting Mens Centraal een reactie of een stukje wil plaatsen, 

behoudt Stichting Mens Centraal zich het recht voor om die bijdrage van de site te verwijderen.   

Eigendomsrechten  

Stichting Mens Centraal is een non-profit organisatie die het prachtige werk van anderen gebruikt heeft om indirect 
ouderen te ondersteunen. De geplaatste foto’s, filmpjes en een aantal geschreven artikelen zijn eigendom van de 
ontwerpers, auteurs en fotograven en de rechten hiervan liggen bij de rechtmatige eigenaar.  
Indien u een (deel van) uw werk op onze website tegenkomt en er bezwaar tegen heeft dat wij dit geplaatst hebben 
verwijderen wij dit direct na bericht van u te hebben ontvangen of plaatsen indien gewenst uw gegevens 

(website/naam/enz.) bij uw werk. Alle verdere rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele 

eigendomsrechten, op deze website berusten bij Stichting Mens Centraal. Elk gebruik van de website of van de 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens


informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting Mens Centraal in 
een andere internetpagina is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mens Centraal.  
 

Disclaimer 

In geval u ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software 

of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Stichting Mens Centraal via e-mail of 

anderszins, zal Stichting Mens Centraal gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel 

te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Stichting 

Mens Centraal zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart Stichting Mens 

Centraal hierbij van alle schade die Stichting Mens Centraal lijdt en alle kosten die Stichting Mens Centraal maakt  

van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) 

eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Dit is een publieke website. Gegevens 

en berichten die door deelnemers worden ingevoerd, worden publieke informatie. Je moet daarom voorzichtig zijn 

met het plaatsen van gegevens: deze informatie kan door iedereen met een internetaansluiting worden opgevraagd. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de mogelijke inhoud van de website. De berichten op deze websites worden zeer 

regelmatig gecontroleerd op inhoud. Berichten die niet passen binnen het karakter van de website worden hierbij 

direct verwijderd. Het is echter mogelijk dat een bericht aan onze aandacht ontsnapt of nog niet is gecontroleerd, na 

constatering wordt deze alsnog direct verwijderd.  

Misbruik en klachten 

StichtingMensCentraal.nl is een professionele maar tevens gezellige website, waar deelnemers elkaar ondersteunen. 
Het is een fijne plek waar je allemaal je verhaal en mening kwijt kunt en mag. Jammer genoeg zijn er altijd mensen 
die misbruik maken van deze vrijheid. Lees je iets wat kwetsend of onbehoorlijk is? Dan kunnen en mogen wij dit te 
allen tijde verwijderen. De redactie zal iedere melding beoordelen en zo nodig actie ondernemen. 

Nietigheid  

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte 
gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk 
overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met 
deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, 
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.  

 

Stichting Mens Centraal 
 

Postadres: Nachtwaker 43 3161 LL Rhoon 
Kantooradres: Zijpe 14 3086 HZ Rotterdam 

TELEFOON: 
tijdens kantooruren: 010-8404478 
buiten kantooruren: 010-5017693 

mobiel: 06-40545490 

 

KvK  
 

56599994 

 

 
WEBSITE 

www.stichtingmenscentraal.nl 

 
E-MAIL: 

info@stichtingmenscentraal.nl 
 

 
IBAN rek.nr. ING 
INGB0007443734 

 


