Algemene Voorwaarden & Privacy
1. Algemeen
Het Kadaster sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die
verband houdt met het gebruik van topotijdreis.nl. Het Kadaster is evenmin aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website
topotijdreis is verkregen.
U verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde
(gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

2. Gebruiksvoorwaarden
De Gebruiker mag de website topotijdreis slechts voor persoonlijk en niet commercieel
gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met
betrekking tot de website topotijdreis: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang,
het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers,
pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten.
Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming
van het Kadaster is verkregen.

3. Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de website topotijdreis (met inbegrip van de daaraan
verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen
website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.
Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor
anderen mogelijk te maken.
Het Kadaster behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen
van) de website topotijdreis te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop
te zetten.

4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de
website topotijdreis, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig
(stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de website topotijdreis
berusten bij de het Kadaster of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de
gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder
van de website topotijdreis is niet toegestaan.
6 Website gebruik en cookies

Het Kadaster gebruikt op zijn websites cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een
bezoek aan onze website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij
het aanbieden van onze dienstverlening gebruiken we 3 soorten cookies.
1. Technisch noodzakelijke cookies
Dit zijn voor de werking van de site noodzakelijke bestanden die het bijvoorbeeld
mogelijk maken dat u in kunt loggen om uw eigen gegevens te beheren.
2. Analytische cookies.
Dit zijn cookies waarmee we bijvoorbeeld tellen hoeveel bezoekers onze site hebben
bezocht. We gebruiken die gegevens altijd geanonimiseerd en alleen om onze websites
en dienstverlening verder te kunnen verbeteren.
3. Social media cookies
Dit zijn cookies die het mogelijk maken om informatie van de website te delen via de
social media. Voor het functioneren van deze koppeling wordt op de website
topotijdreis gebruik gemaakt van cookies van Facebook en Twitter. Als u al ingelogd
bent op uw Facebookaccount of Twitter account, zorgen deze cookies ervoor dat u niet
opnieuw hoeft in te loggen. Facebook en Twitter gebruiken hun eigen cookies,
waarover wij geen controle hebben. Meer informatie over deze cookies vindt u op de
website van Facebook en Twitter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het cookiebeleid
van andere websites.
U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let op: bij
het weigeren van technisch noodzakelijke cookies kunt u niet alle mogelijkheden van deze
website gebruiken.

