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DISCLAIMER De Diesignloods 
 
 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://www.diesignloods.nl/. 

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je 

akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 

voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de 

voorwaarden van deze producten en diensten. 

 

Gebruik van DIESIGNLOODS-website: 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de 

informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de DIESIGNLOODS zorgvuldigheid in acht neemt bij het 

samenstellen en onderhouden van deze website, garandeert DIESIGNLOODS evenmin dat de website foutloos of 

ononderbroken zal functioneren. DIESIGNLOODS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, 

volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van 

de hand. 

 

Informatie van derden, producten en diensten: 

Wanneer DIESIGNLOODS links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze 

websites aangeboden producten of diensten door DIESIGNLOODS worden aanbevolen. DIESIGNLOODS 

aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de 

beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van 

dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DIESIGNLOODS niet nader 

beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van 

derden op DIESIGNLOODS.nl worden getoetst aan een aantal criteria.  

 

Intellectueel eigendom: 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een 

andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de 

regelingen van het dwingend recht. 
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Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DIESIGNLOODS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of 

andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust uitdrukkelijk en 

onbetwistbaar bij DIESIGNLOODS. 

 

Informatie gebruiken: 

DIESIGNLOODS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle 

op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet 

toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te 

verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIESIGNLOODS of de 

rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of 

downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

 

Het bewaren van persoonsgegevens door DIESIGNLOODS: 

DIESIGNLOODS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij nemen hierbij de wettelijke regelgeving t.a.v. het bewaren van 

persoonsgegevens en privacy uitdrukkelijk in acht en leven die strikt na.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

DIESIGNLOODS verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Wijzigingen: 

DIESIGNLOODS behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van 

de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient 

aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst 

van deze disclaimer, is gewijzigd. 

 

Noemen van prijzen en of prijsindicaties: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de 

realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel 

typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DIESIGNLOODS te mogen 

claimen of te veronderstellen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DIESIGNLOODS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie 

van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid 

aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of 

aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw 

te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DIESIGNLOODS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige 

informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

Toepasselijk recht: 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in 

verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

DIESIGNLOODS, gevestigd aan De Netelhorst 9b, 8051 KE Hattem, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Aanvulling op deze disclaimer: 

Contactgegevens: 

De Netelhorst 9b  

8051 KE Hattem 

Telefoon 038 – 760 11 12 

 

W.J. Rave is de Functionaris Gegevensbescherming van DIESIGNLOODS  

Hij is te bereiken via info@diesignloods.nl.  
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Persoonsgegevens die wij verwerken: 

DIESIGNLOODS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Locatiegegevens 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 

16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 

ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 

neem dan contact met ons op via info@diesignloods.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens: 

DIESIGNLOODS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Responsible disclosure: 

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een 

beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan het Nationaal Cyber Security Centrum 

(NCSC) te melden. Zo kan DIESIGNLOODS vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure. 

 

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van DIESIGNLOODS? 

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van DIESIGNLOODS, vragen wij je om: 

• Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan het NCSC door te geven. 

• Je bevindingen te e-mailen naar cert@ncsc.nl. Op rijksoverheid.nl staat hoe je de zwakke plek in een ICT-

systeem van DIESIGNLOODS kunt melden. Er staat ook informatie over wat er in jouw melding moet 

staan en wat er verder met jouw melding gebeurt. Voldoende informatie te geven om het probleem te 

reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het 

getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere 

beveiligingsproblemen kan meer informatie nodig zijn. 

• Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een 

veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter. 

• De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen tot dat dit is opgelost. 

• Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te 

verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen. 

• Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van DIESIGNLOODS vallen onder de 

geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is. 

• Maak geen misbruik van de ontdekking 

 

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld: 

• Het plaatsen van malware. 

• Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief 

hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot). 

• Veranderingen aan te brengen in het systeem. 

• Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen. 

• Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen. 

• Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Wat doen wij bij een melding van responsible disclosure? 

Heb je een melding gemaakt over een zwakke plek in ons ICT-systeem? Dan gaan het wij daar als volgt mee aan 

de slag: 

• Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden we geen juridische 

consequenties aan deze melding. 

• We behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder 

jouw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

• Stuurt het NCSC je binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging. 

• Reageert het NCSC binnen 3 werkdagen op jouw melding met een beoordeling van de melding en een 

verwachte datum voor een oplossing. 

• Houdt het NCSC je van de voortgang op de hoogte.  

• Wij lossen het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem uiterlijk binnen 60 dagen 

op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze wij hierover publiceren. 


