Disclaimer
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van BrabantStad.
BrabantStad besteedt uiterste zorg aan een actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het
is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud
van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
BrabantStad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze
dan ook, van de aangeboden informatie op www.brabantstad.nl
Het is mogelijk dat via de website van BrabantStad toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. BrabantStad kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de
gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt.
Google analytics en social media
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Google Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze
website gebruiken, zodat wij de gebruikerservaring voor de bezoekers kunnen optimaliseren. Ook
socialmedia partijen maken via onze site gebruik van cookies.
Klikgedrag en bezoekgegevens
In dit kader kan met name het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het inzicht dat dit oplevert, stelt
ons in staat het gebruiksgemak en de online communicatie voor u als bezoeker te optimaliseren.
Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst. BrabantStad maakt gebruik van cookies op haar website om:
•
•

onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring
het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus BrabantStad kan deze data
niet tot een individu herleiden.

