
Disclaimer 

Juistheid van aangeboden informatie 

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en weergegeven en berust deels op informatie en gegevens van 

derden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Cymax e-Products BV neemt geen 

verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de daarin opgenomen informatie 

Voorbehoud van rechten 

Afbeeldingen, teksten, artikelen en andere onderwerpen van deze website vallen onder de bescherming van het 

auteursrecht. Kopiëren of reproduceren van deze website of een gedeelte daarvan, in welke vorm dan ook, is niet 

toegestaan anders met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cymax e-Products BV. 

Informatie ven derden 

Deze website bevat verbindingen naar websites of webpagina’s van derden. Cymax e-Products BV heeft geen 

zeggenschap over de inhoud daarvan en over de feiten die in deze websites zijn opgenomen en is daarvoor  in geen geval 

aansprakelijk. 

Aansprakelijkheid 

Cymax e-Products BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan 

ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid de 

website te kunnen benaderen of raadplegen. Cymax e-Products B.V. is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte 

schade tengevolge van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen. 

Privacy statement 

Niets is belangrijker voor Cymax e-Products BV dan het beschermen van de gegevens en de privacy van haar gebruikers. 

Alle gegevens die door onze website en door Absentiemanager  worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden 

behandeld en niet aan derden worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden 

gemaakt.   

Indien u een verdachte e-mail ontvangt waarmee uw Absentiemanager klanteninformatie wordt opgevraagd bevelen wij 

u aan terstond contact op te nemen met Cymax e-Products BV teneinde haar een onmiddelijk onderzoek te doen 

instellen en u te advissren omtrent te nemen maatregelen. 

 

 


