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Disclaimer & Privacybeleid 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met 
onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief het 
Privacy beleid zijn van toepassing op de website van UrbanRetail. 

De informatie op de website van UrbanRetail wordt met constante 
aandacht en zorg samengesteld. Wij streven ernaar dat alle informatie 
op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. 
UrbanRetail kan echter niet garanderen dat de informatie die op de 
website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of 
bijgewerkt is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. UrbanRetail behoudt zich het recht voor zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen 
in de informatie op deze website. 

UrbanRetail is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte 
schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of 
via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde 
informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen 
raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie 
en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. 
Hoewel UrbanRetail selectief is in verwijzen naar andere websites, 
kan UrbanRetail niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze 
websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten 
en producten. UrbanRetail is niet aansprakelijk enigerlei directe of 
indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde 
websites. 

Intellectueel eigenaarschap 
Het auteursrecht van deze website en inhoud zoals foto's, video's en 
tekst berust bij UrbanRetail en/of bij derden die de inhoud ter 
beschikking hebben gesteld aan UrbanRetail. Hoewel u content van 
de website mag delen via social media, zoals Facebook, Twitter, 
LinkedIn, blogs en andere social netwerkwebsites, draagt UrbanRetail 
het eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan 
derden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Vermenigvuldiging of gebruikmaking van inhoud van deze website, in 
welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van UrbanRetail. 

Privacybeleid 
Indien u gegevens achterlaat via de website zal UrbanRetail daarmee 
zorgvuldig omgaan en deze vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens 
worden alleen gebruikt voor directe afhandeling van uw aanvragen, 
berichten of acties waaraan u via de website deelneemt. Uw 
gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden 
verstrekt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing 
op de gegevens die u aan UrbanRetail verstrekt. 

Digitale nieuwsbrief  
Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief van UrbanRetail, 
geeft u toestemming om uw e-mailadres en persoonsgegevens 
(voornaam, achternaam en postcode) te gebruiken voor het 
toezenden van nieuws en ontwikkelingen. 

Als u zich wilt uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief dan kunt u dat 
doen door op de uitschrijflink te klikken onderaan iedere digitale 
nieuwsbrief, of door een uitschrijfverzoek te sturen 
naar info@urbanretail.nl  

Contactgegevens 

Website: http://urbanretail.nl 
Mail: info@urbanretail.nl 

 


