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• Naam, zakelijk adres en plaatsnaam;
• Telefoonnummer contactpersoon;
Artikel 2. offertes en AAnbiedingen
• Emailadres;
1.
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer
•N
zijn
aam,
telefoonnummer
e-mailadres
vanvoor
vrijblijvend,
tenzij in deen
offerte
een termijn
contactpersonen;
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingster•F
mijn
actuurgegevens;
Omde
onze
diensten
te kunnen
is gesteld, kan aan
offerte
of aanbieding
op
generlei wijze
enig recht
wordendaartoe
ontleendinindien
factureren
worden
gegevens
onze het
product waarop
de offerte
aanbieding
betrekadministratie
bewaard
enofbijdede
bank en/of
king heeft in de tussentijd
nietopgeslagen.
meer beschikbaar is.
betaalservices
verwerkt en

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
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Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik
van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsAlgemene VoorwAArden dienstVerlening
gegevens te beperken.
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AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpt Medicta graag indien er klachten of
vragen zijn over de verwerking van uw persoonsge7.
Indien zich
tussenvan
partijen
een situatie voordoet
dieu
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WEBSITE
EN COOKIEBELEID VAN MEDICTA

Cookies bestaan uit standaard internet technologie
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1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer
op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de
zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
gebruiker. Een computer kan zodanig worden inaanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstergesteld
dat er geen cookies worden geaccepteerd.
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vanenig
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maakt geen
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het
cookies.
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van het cookiebeleid.
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