Copyright
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. De inhoud mag dus niet elektronisch of
anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke
toestemming van Sapa Pana Travel. Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een
efficiënte manier via het internet te raadplegen met als doel gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten,
geldt bovenstaande niet.
Disclaimer
De op de website verstrekte informatie kent enkel een informatief karakter. Hoewel de op de website verstrekte
informatie met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt Sapa Pana Travel ten aanzien van deze informatie geen
enkele aansprakelijkheid. Aan alle op de site verstrekte informatie, beschreven diensten, producten en prijzen kunnen
geen enkele rechten worden ontleend. Sapa Pana Travel behoudt zich te allen tijde het recht de op de site verstrekte
informatie onaangekondigd te wijzigen. Op onze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet
gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.
U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u er een verwijzing naar onze
website bij vermeld. Als u de informatie van onze website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, verwachten wij
dat u ons eerst schriftelijk om toestemming vraagt.
Sapa Pana Travel behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd
op onze website.
Privacy en veiligheid
Uw privacy en veiligheid vinden wij belangrijk. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. We
beschermen en behandelen uw persoonsgegevens daarom uiterst zorgvuldig.
Als u informatie of een offerte aanvraagt, hebben we uw gegevens nodig om onze diensten zo goed mogelijk aan te
kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met onze lokale partners om te garanderen dat ook zij
deze diensten zo goed mogelijk kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u specifieke informatie
te sturen en uitnodigingen en/of nieuwsbrieven te verzenden.
Uiteraard heeft u het recht deze gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Wij ontvangen graag een schriftelijk
verzoek van u; info@sapapanatravel.nl
Om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren houden we bij welke pagina's op onze website het meest bezocht
worden. Met deze en andere algemene bezoekgegevens kunnen we onze website voor u optimaliseren en specifieke
informatie op de website plaatsen.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer
staan niet beschadigen. Het zijn kleine eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer
worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen
enkel om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies
heeft uitgezet, kunt u nog steeds gebruik maken van de meeste onderdelen van de website.
Op onze website treft u links naar andere websites aan. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij
geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door de betreffende websites of
organisaties. We verwijzen u hiervoor naar het privacy statement van de website die u bezoekt.
Een willekeurig aantal keer per jaar sturen wij een digitale nieuwsbrief ter inspiratie. U kunt zich onderaan deze
nieuwsbrief eenvoudig afmelden. Wij respecteren alle regelgeving rond digitale mailings en privacy wetgeving. Uw
gegevens zullen wij dan ook nooit doorverkopen aan derden. Heeft u klachten over ongewenste e-mail, neem dan
contact met ons op. Wij gaan direct na of uw e-mailadres in ons bestand voorkomt. Mocht blijken dat uw e-mailadres
niet geregistreerd staat, dan zorgen wij er voor dat u in de toekomst geen ongewenste e-mail meer ontvangt.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten via e-mail: info@sapapanatravel.nl
Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Ons meest actuele statement vindt u altijd
op onze website.

