
Algemene informatie
Pluimers Isolatie BV (geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 060-41-757), hierna te noe-
men Pluimers, verleent u hierbij toegang tot onze web-
sites www.pluimers.nl, www.pluimers-isolatie.nl, www.
pluimers.eu (hierna te noemen websites). Op deze web-
sites publiceert Pluimers teksten, afbeeldingen en andere 
materialen die door Pluimers en derden zijn aangeleverd. 
Pluimers behoudt zich daarbij het recht voor op elk mo-
ment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijde-
ren zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
Het onderstaande is van toepassing op deze websites, 
door onze websites te bezoeken stemt u in met deze dis-
claimer.
 
Privacy verklaring
U kunt deze websites bezoeken zonder ons mee te delen 
wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig 
hebben om bijvoorbeeld met u contact op te nemen. Wij 
streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat 
wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
 
Deze websites houden door middel van een teller het aan-
tal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn 
en via welke provider men toegang heeft tot het internet. 
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in 
niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. 
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden 
verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens spe-
ciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk ver-
eist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken 
uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid
Websites van Pluimers zijn met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gege-
ven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid 
of actualiteit van de informatie op deze site (bijvoorbeeld 
via de besparingscheck of subsidiecheck) of de informa-
tie die u per e-mail ontvangt. Deze bepalingen gelden 
ook voor de informatie verstrekt via andere mediavorm. 
Pluimers kan onder geen enkele voorwaarde aansprake-
lijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of 
voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gege-
vens, zoals die door Pluimers worden weergegeven, kun-
nen geen rechten worden ontleend. Pluimers spant zich 
in om de verstrekte informatie zo volledig en nauwkeurig 
mogelijk te laten zijn.

Tekst en informatie
Het auteursrecht op deze website berust bij Pluimers of 
bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal 
permanent beschikbaar hebben gesteld aan Pluimers. 
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toe-
gestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door 
Pluimers. Inbreuk hierop is strafbaar gesteld met een 
boete van ten hoogste €78.000,- of een gevangenisstraf 
van ten hoogste 4 jaar.
 
Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, 
coaching en beoordeling van medewerkers worden opge-
nomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden 
zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk 
zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoonge-
sprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodza-
kelijk.

Emaildisclaimer
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Pluimers 
Isolatie BV. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de 
hierin verstrekte informatie kan Pluimers Isolatie BV. geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de 
inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden 
ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) 
kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u 
niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt 
Pluimers Isolatie BV. u dit bericht te verwijderen, eventu-
ele bijlagen niet te openen en wijst Pluimers Isolatie BV. 
u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of 
verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bij-
lagen).

Disclaimer


