
Disclaimer Machinefabriek Goossens Website 

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de 
inhoud van de site onjuist of onvolledig is. Machinefabriek Goossens aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van 
de site. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u 
contact op te nemen met Machinefabriek Goossens BV (telefoonnummer: +31(0)40-251 
3755). Er mag niets van de website geopenbaard en/of verveelvoudigd worden op welke 
wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Machinefabriek Goossens BV. 

Disclaimer Machinefabriek Goossens e-mail 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit 
bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de 
afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail 
ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Machinefabriek Goossens BV staat niet 
in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst 
daarvan. Externe e-mail wordt door Machinefabriek Goossens BV niet gebruikt voor het 
aangaan van verplichtingen.  

Privacy Policy 

Machinefabriek Goossens BV verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in 
ons bedrijf, onze producten en diensten. Machinefabriek Goossens hecht grote waarde aan 
uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw 
persoonlijke gegevens omgaan.  
 
Verwerking van persoonsgegevens  
Indien u via de Website solliciteert op een functie binnen Machinefabriek Goossens BV, 
worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de 
afhandeling van uw sollicitatie. Machinefabriek Goossens bewaart uw gegevens niet langer 
dan strikt noodzakelijk is.  

 
Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren 
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw 
gebruik van de website (Inclusief uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen 
voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw 
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat 
geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.z 
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