Proclaimer
Website-informatie
De Regionale Belasting Groep (RBG) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website
en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Toch kan het voorkomen dat de
informatie verouderd, incompleet en/of onjuist is. Daarnaast heeft de RBG bij het
vertalen van regelgeving naar websiteteksten er bewust voor gekozen de teksten
leesbaar te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet alle uitzonderingen op de website
zijn benoemd. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? Dan stellen wij het op
prijs als u ons dat laat weten. U kunt hiervoor het contactformulier (overige reden)
gebruiken.

Privacy
De RBG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees hier
onze privacyverklaring.

Responsible disclosure
De RBG vindt beveiliging van ICT belangrijk. Hoe wij hiermee omgaan staat in de
responsible disclosure.

Toegankelijkheid
De RBG vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom hebben we onze
website voor iedereen toegankelijk gemaakt. Er wordt doorlopend aan gewerkt om de
toegankelijkheid nog verder te verbeteren.

Cookies
Op deze website worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische
cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Voor meer
informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar de informatie over cookies op
de website van de Rijksoverheid.

Links naar websites van derden
Soms maken we verwijzingen naar externe websites. De RBG is niet verantwoordelijk
voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kan de RBG de website
analyseren. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen en paginaweergaven.. Door
deze informatie kunnen wij de website beter aanpassen aan de wensen van onze
bezoekers.

Copyright
Alle materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s,
illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn van de RBG. Het materiaal mag alleen
gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Vragen
Hebt u vragen over de website of mist u informatie. Dan stellen wij het op prijs als u ons
dit laat weten. U kunt hiervoor het contactformulier (overige reden) gebruiken.

