Disclaimer & Copyright
De Ymor Group beheert diverse websites. Deze Disclaimer & Copyright zijn van toepassing op alle websites die
onder de Ymor Group beheerd worden, waaronder Ymor.com, Ymor.nl, Gebruikersgeluk.nl, etc. De afzonderlijke
websites worden hierin aangeduid als “de website”.
Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Disclaimer & Copyright. Als u hier
niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk
beëindigen.
De Ymor Group is gevestigd op Ptolemaeuslaan 70, te Utrecht (Nederland) en is ingeschreven in het
Handelsregister KvK onder nummer 30201739. Op deze disclaimer en internetsite is het Nederlands recht van
toepassing.
Intellectueel eigendom en copyright
Het copyright van de informatie op deze internetsites ligt bij Ymor Group, tenzij anders aangegeven. Ymor Group
behoudt alle rechten van eigen logo’s, foto’s, merknamen, teksten en domeinnamen met betrekking tot de
aangeboden informatie. Tenzij anders aangegeven en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in
deze Disclaimer & Copyright, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden
(maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële
doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of
andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat. Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen
of omschreven software, bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken. Wanneer u de inhoud
van deze internetsite wilt gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk (niet-commercieel) gebruik, neem dan
contact op via info@ymor.nl of via +31(0)30 6021149.
Verwijzingen op deze Website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en
betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze Website of de inhoud ervan.
Deze Disclaimer & Copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.
Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.
Beperking aansprakelijkheid
Ymor Group streeft ernaar de informatie op deze internetsite actueel en feitelijk correct te houden. Ondanks deze
inspanningen kan Ymor Group de juistheid van informatie niet garanderen en is dan ook niet aansprakelijk voor
eventuele onjuistheden. Aan de op deze internetsite gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites of bronnen die worden onderhouden door derden over
wie wij geen zeggenschap hebben. Wij geven daarom geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites
en bronnen, en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.
Persoonsgegevens
Ymor Group respecteert de privacy van al haar contacten en draagt er zorg voor dat persoonlijke en zakelijke
gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ymor Group gebruikt uw gegevens alleen om uw vragen en verzoeken
te beantwoorden. Ymor Group houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal nimmer persoonlijke
gegevens beschikbaar stellen aan derden. U heeft het recht uw bij Ymor Group bekende persoonsgegevens op te
vragen en eventueel te laten corrigeren.
Ymor Group behoudt zich het recht deze privacyverklaring te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te
doen.
Cookies
Ymor Group kan statistische informatie verzamelen en analyseren over het gebruik van deze internetsite (zoals
domeinen, welke pagina’s zijn bezocht, duur van het bezoek, etc.) met behulp van Google Analytics, onderdeel

van Google Inc.. Deze service maakt gebruik van cookies die tijdelijk op uw computer worden geplaatst ter
analyse van de gegevens. De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de
Verenigde Staten. Zie http://www.google.com/analytics/ voor meer informatie. Wanneer u geen cookies wilt
gebruiken kunt u dit aanpassen in uw webbrowser.
E-mail
Onderdeel van deze disclaimer zijn e-mail en e-mail bijlagen verstuurd vanuit één van de Ymor Group entiteiten
en haar respectieve medewerkers. E-mails en bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en bevoorrecht
materiaal dat alleen is bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, bent u op de hoogte dat
niets van de e-mail of haar bijlagen mag worden gedeeld, gekopieerd of verspreid en dat ook geen andere actie
mag worden ondernomen gerelateerd aan de e-mail of de bijlagen. Als u per abuis een e-mail van een van de
entiteiten van Ymor Group heeft ontvangen, laat u dit dan zo snel mogelijk weten aan de zender door een
antwoord op de e-mail en verwijder de e-mail. Ymor Group en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
incorrecte of incomplete overdracht van een e-mail en niet verantwoordelijk voor vertraging in ontvangst ervan.
Colofon
Voor algemene vragen en opmerkingen over deze website of de getoonde informatie, kunt u contact opnemen
via info@ymor.nl of via telefoonnummer +31(0)30 6021149.
Websitebeheer en content: Ymor Group
Ontwerp en bouw: Webstijl (www.webstijl.nl)
Hosting: YourHosing (www.yourhosting.nl)
Deze disclaimer en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor alle entiteiten onder de Ymor Group en hun
respectievelijke personeelsleden. De disclaimer en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor zover wettelijk
toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder
nalatigheid) of op andere gronden. Deze informatie is voor het laatst geupdate in december 2014.

Aanvullende Voorwaarden
Indien een of meer delen van deze Disclaimer & Copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of
meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan
is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer
& Copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & Copyright in ieder ander rechtsgebied
volledig van kracht.
Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie
onder de link 'Disclaimer & Copyright' te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op
deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons
is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer &
Copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging
van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.

Security
De Ymor Group vindt het belangrijk om veilige producten en diensten te leveren. Ondanks alle zorg en inzet
kunnen situaties ontstaan waarin (tijdelijk) sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging: een kwetsbaarheid.
Beveiligingskwetsbaarheid gevonden? Meld het ons!
Heb je aanwijzingen dat er sprake is van een kwetsbaarheid in de beveiliging van één van de systemen van de
Ymor Group? Dan stellen wij het zeer op prijs als je contact met ons opneemt. We werken graag met je samen om
de situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.
Om misbruik van de kwetsbaarheid te voorkomen, vragen we je om bij een melding de volgende richtlijnen aan te
houden:
›
›
›

›
›

Meld beveiligingslekken (of het vermoeden daarvan) bij de Ymor Security Officer via security@ymor.nl;
Versleutel je bericht met behulp van de bijgevoegde PGP key;
Geef voldoende informatie (bijv. een beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe de kwetsbaarheid te
reproduceren is, screenshots, etc.), zodat we de melding zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen
behandelen;
Deel de kennis over de beveiligingskwetsbaarheid niet met anderen, totdat het lek is hersteld;
Maak geen misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.

Nadat een beveiligingskwetsbaarheid is gemeld, streven wij binnen uiterlijk 2 werkdagen contact met je opnemen
om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en eventuele gecoördineerde publicatie van de gevonden
kwetsbaarheid.
PGP key
Key ID: 8C14C317
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-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Comment: GPGTools - https://gpgtools.org
mQINBFbYFUEBEADRC1Hd7ZKHUDO5pbfT+0Kudk4g2TSDWM+QcgxVoYTaH8lwtOsk
owWoSlf+QMnDfHo3r8rEaMVRFbL35nqnPiv7mn7VqF+gvcHZGIVjRRwR5KOjCZN6
n+IKMFNt1csgM3P1NPrFvOhxtmEXmtr/RwSdC2pzcanXtF5y8WaotHrrtCX6kbwJ
/uuEiTX5pbUZd/3+BMmKFihYnL/gfZW9kw+nW4rucH1SUNzXeCSOdeqWm8YFA5WQ
J3L3PETYcZd0+qMcvX5YbxabmI7vOEwJ56UNEM4jT6zrj7rYw1rktNr4KZpw9s1z
LtivHnIvbJGP5VtPcsvQ0F4ijX6fAh0Fsn1R1Hm8zXd7b7ch+Ir7NQnqFSCHmo80
Lx6QdvIa7lJBvmLgoS3k+elnbuT2ZuG+Dieu1XHC81NMfEgfAm5HLyvIK6m7kBvc
M5mrbdqi4CYvLD2LnqLqHpyBB+0vaXq9SZYgdPdFXLn0+ifdhwIk0u358C34OC02
Sv+J7ee2nq3Q4KSuicKQrsrcPjC6iqIiT4msFiyzOnghSzcxvPPIFn9JfyuaUN24
M16zBbIehgS+CPYjDQiqpR370ZZTsNwK5augMHhseX+Q9ImXmNRWkGbHSVqFEiad
N8IXmUSrHZ0paF+T+HdmXmup5V24HOILtxmfPn1Wbydte2Kkg1HL9YjUeQARAQAB
tChTZWN1cml0eSBPZmZpY2VyIFltb3IgPHNlY3VyaXR5QHltb3Iubmw+iQI9BBMB
CgAnBQJW2BVBAhsDBQkHhh+ABQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheAAAoJEDs0
mWyMFMMXbf4P/RoiY1eDmWDCuDfUIG6j9auGNmOtBQOSgTwDX9628UZKpOAmlhar
nd2TvkmhwkTKYi+6Z4rl67Dh/ch+RtpgqTN4Tyoakm5Wb6xI++qYoKa1sWrGxufL
TZWZcpWNbHHndAqKpj0uMkxtUIACvSA2Wtm+O4O3+qw6Q/ZEPxV0A6mHnF427H3m
pdN+ISioFJQawkiKmRuVNZvOq69YAc/Kb1OKlbrpAkBOvFQJGkIRMHmOW6YEbhfz
8yESu0jog30y0iQu+D7lAu5L4F9HYsPYrHt7gU1xZHzXHCdTPBLO/IM8OdQqIciB
r9cjDOkpDHgX0vXxRa5MJ5410Aj3PNcniKd00fd0Bm1Lvg6vx49p8zy6o5v891sr
9QVsftTpewUVEBWLUQrMAKIj93cSUfnPllhSsj8HtJMoeBFM8UdatYA9nTs7hctm
PvsDaRQfrRP/iJoGBJyfE3vp8/U6Swc3147DcFvk7ZrEvffGzQ+V1t3ExFzKpSGR
pIJWfC/vNzddCDlD3KLoR9TtfeYFIG0G2OOGh7eYQMmpPDYlJl26ZJy5eBvhRLTo
WFgqq7SKfVWXepV5Rp0cZsDfWstLwAweRh+MVOCdLR84l3s+aBEb+y+pzhV+sGih
bo+oFvOneiU5ZDaHt8lJ+zE08ByKg3scOT2tPO7ui4iFw7FKQEAzOt93uQINBFbY
FUEBEACcMStv83Y7ZLjnJ1tyuloaGewQKc3WZB4rSOaLNSmChun2kxVtg59HRkSv
C8OEgqnLu//hZvnXsVtmc3IKdYJj3AEzTTnr2bupozecmgm2oU8NipkO9O9yj72F
ljwcw60D7CJa60QN4VqNrXXq45L3fdiiLrg3cjNymkvc/5nWFExO7P7VJnoWYSNY
Q3+RxBSUhoIaLwy6PM5A1cS9f/TDhvcz8XqYVYrH8iAArZ3RnP5I+Pezv4PFz1TH
Dr7inLacqitWWyOQgHo2Gd0sLYR/TlqXtEc9jNSh1TBKMO0YhN+PXnJwCV7C8RNJ
FPXpbtlKPwuG42Ad+0wLYjZidmgQc7cxNn89SpLv7Wd8YJHsHkt9mzgUbutq+6V8
gboWr4B52WNEw0cyO/PQAnsaL8gz0JxR7XMiqUaKeqcn34ZAdoORkxOOnwWWFlSl
LiCx+0zxJm+pwvBKbHPJn6dHjNBa7k8VSXk8iDUs8mDj78habfEr+vXBsV5msRoq
mdqfEvth+VhRzlsU8nmSf3nADfm/NsO9FZiag/hDvXpJ+WtWB+OfPbDwtn1BMe1Y
lLZNj5lD7cSZWVvhrsuP50FroBbHIMUfjIr68r7kloFqx9Ze7Krko0Tprn8LNZqw
YJ4zGM33g4ubY7D+uUHYSZ0o8cL7HydJXepvfs0kYmtSFmddHQARAQABiQIlBBgB
CgAPBQJW2BVBAhsMBQkHhh+AAAoJEDs0mWyMFMMXZ+EQAMTdJ2eE75OCntNhICCF
pGLLZ4vSu6vActHDyndbZE2HTKZMn57ImJGM0VsHvVWW/X69qvlRTFep7HAux/dT
Eb3Pxc6xwW/gxXke8OLmoy0VKHZBBBkX8bI0pmVXkvQ8UimomAt8+5zmlIuECTXR
LxUYNwqAmTtnYhyavCLV0/1GJc5bvcndHfwnUCF8VxAjL/BWzARbql01liTMs3gq
//qLSQHp47pAuPuwdGhWfMZkbRGyyn29NtkUWtyg6xoQvZ3SRuP9cMaEKdv8FqTh
i3TdnvYCrYrwJoDuWsQvD7/BMSbYTayFGyJmkuikKXDBChpcW0eJ7tALOd49Y/TD
CReqKd3d+3dHH/GZVgwzD6qCw7YwkIpi6BMr+/hERTSXtquhm7VFZ1QYtZo29Xp6
NHvoBizAnreBfl4sVKDYKVYYYDYyMXf61YB/4V+4WOXwhjdxRSx+AjF13F0uNUB6
KpuugBncIz1FlQskLo6ed/6vKPTrQ/Cls8PJ0MyBLKE/HVsHXtUeHLFIeFOU2hWz
LqoSwYo0ix27R7kKnoA8zugBJ0Be7uTfNrHxl37u2QLsdodM4bwAZsXBu8SaLnuM
YWkv96pXihox0EU5B4pPEJqQ8I/YsF/eihQcvY54wmtbRYOzt/IGHC+/naQ8KrjA
mzbL4crBBXyXqyreZ4J2pH1O
=MnFA
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

