
Disclaimer en Privacybeleid 

Welkom op de website van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), die u met een 
bezoek vereert. De website is zo veilig mogelijk gebouwd en gepoogd wordt om de gegevens 
erop zo goed mogelijk weer te geven. Echter, de Stichting kan niet garanderen dat alle 
informatie op de website volledig en foutloos is, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden. 
Gegevens van deze website mogen niet zonder toestemming van het B.U.C. worden 
overgenomen, op welke manier dan ook. Van toepassing is de Benelux Merkenwet onder 
registratienummer 535508. 

De Stichting heeft een postadres en een e-mailadres dat u kunt gebruiken voor mailverkeer 
zoals dat gangbaar en gebruikelijk is. Uw post wordt vertrouwelijk behandeld, inclusief uw 
eventuele adresgegevens. Indien u in dat kader bijvoorbeeld geen prijs (meer) stelt op 
informatie of een uitnodiging, gelieve u dat aan te geven. Uw naam, postadres of e-mailadres, 
die vrijwillig verstrekt zijn, zullen niet buiten de Stichting verstrekt worden. Een uitzondering 
hierop kan bijvoorbeeld zijn: een deelname aan een B.U.C.-bijeenkomst op een externe locatie. 
Dan kan het met het oog op de veiligheidsmaatregelen en de organisatie ervan vereist zijn dat 
een vertrouwelijke lijst van aanwezigen overgelegd wordt. Overigens, een eventuele deelname 
van u aan B.U.C.-bijeenkomsten (bijvoorbeeld symposium, academische zitting) kan alleen op 
uitnodiging. De bijeenkomsten van de Stichting dragen een transparant karakter.  
De Stichting B.U.C. hecht veel waarde aan de bescherming van haar en uw gegevens. U heeft 
de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, t.a.v. de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 206, NL-5201 AE ’s-Hertogenbosch. Uw 
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, en worden slechts gebruikt in functie van 
de diensten die u bekend zijn. Desgewenst kunt u nadere informatie hierover inwinnen bij het 
secretariaat. 


