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1. Algemeen

1.

Adviesgroep Eindhoven B.V. de eigenaar en

Adviesgroep Eindhoven B.V. the owner and

beheerder van verschillende websites

manager of several websites

(www.adviesgroep-eindhoven.nl,

(www.adviesgroep-eindhoven.nl,

www.belastingadviseur-eindhoven.nl,

www.belastingadviseur-eindhoven.nl,

www.eindhoven-loopbaanadvies.nl,

www.eindhoven-loopbaanadvies.nl,

www.bezwaar-woz.nl, www.strataego-

www.bezwaar-woz.nl, www.strataego-

advies.nl, www.arbeidsjurist-eindhoven.nl en

advies.nl, www.arbeidsjurist-eindhoven.nl and

www.ontslag-vergoeding.nl) en wenst een

www.ontslag-vergoeding.nl) and wishes to

recensiebeleid te hanteren om ervoor te zorgen

apply a review policy to ensure that the reviews

dat de recensies die geplaatst worden (op de

that are placed (on the site or Google my

site dan wel Google mijn bedrijf) nuttig en

company) are useful and informative and do

informatief zijn en geen schade berokkenen.

not cause any damage. Therefore, we expect all

Daarom verwachten we dat alle recensies aan

reviews to meet the following requirements.

General

de volgende eisen voldoen.
2.

Would you like to share your

2. Wilt u uw ervaring delen?

experience?

Wij zijn altijd benieuwd naar de ervaring van

We are always curious about the experience of

onze cliënten. Wel is het natuurlijk van belang

our clients. Of course it is important that a

dat een clientreview alleen wordt gegeven, als

client review is only given if an intake or

er ook daadwerkelijk een intake- of

representation of interests has actually taken

belangenbehartiging heeft plaatsgevonden via

place via Adviesgroep Eindhoven. We therefore

Adviesgroep Eindhoven. Iedereen die ook

invite everyone who is actually a client to share

daadwerkelijk cliënt bij ons is, nodigen wij dan

their experience. Are you not a client with us?

ook van harte uit om zijn ervaring te delen. Bent Then only sharing an opinion about us is
u geen cliënt bij ons? Dan is enkel een mening

automatically insufficient. A review will be

over ons delen, daarmee automatisch

published together with your name on the

onvoldoende. Een review wordt samen met uw

appropriate platforms, where Google my

naam gepubliceerd op de daarvoor bestemde

company is the most important partner for us.
A client review must meet the conditions
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platformen, waarbij Google mijn bedrijf voor

below. You may write a client review for

ons de belangrijkste partner is. Een cliëntreview

Adviesgroep Eindhoven when:

dient aan de onderstaande voorwaarden te
voldoen. U mag een cliëntreview schrijven voor
Adviesgroep Eindhoven wanneer:

-

You have had an intake interview;

-

Adviesgroep Eindhoven represents your
interests on the basis of an assignment
agreement.

-

u een intake gesprek heeft gehad;

-

Adviesgroep Eindhoven uw belangen
behartigt op grond van een

Please make sure that the (personal) data
entered are current and correct. Your entered

opdrachtovereenkomst.

name and email address are placed by yourself
only.

Wees er zeker van dat de opgegeven
(persoons)gegevens die zijn ingevoerd, actueel

3.

The content of the review

en correct zijn. Uw ingegeven naam en emailadres zijn uitsluitend door uzelf geplaatst.

You are liable for the content of the review and
can guarantee that:

3. De inhoud van de review

-

fraudulent or otherwise unlawful

U bent aansprakelijk voor de inhoud van de

and/or in violation of law;

review en kunt garanderen dat:
-

-

reviewing), for example by posting
discriminatory, offensive or insulting

onrechtmatig en/of in strijd met de wet
is;
U met de review anderen (waaronder

text;
-

door het plaatsen van discriminerende,
aanstootgevende of beledigende
-

-

Your review is not intended as a
response to other reviews;
The review does not contain personal
data or other descriptions that can be

De review enkel gebaseerd is op uw

traced back to a person.

eigen ervaring met Adviesgroep
Eindhoven;
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Eindhoven;

-

teksten;

The review is solely based on your own
experience with Adviesgroep

het bedrijf waarover u de review geeft)
niet onheus bejegent, bijvoorbeeld

You do not use the review to dishonor
others (including the company you are

De inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk,
frauduleus of op andere wijze

-

The content is not false, deceptive,
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-

4.

Uw beoordeling niet bedoeld is als
reactie op andere beoordelingen;

-

De beoordeling geen persoonsgegevens
of andere beschrijvingen bevat die te
herleiden zijn tot een persoon.

We do not store reviews on our own channel.
We invite you to post a review on Google my
company. The reviews that appear on our
website are taken directly from Google my
company and published. For completeness, all

4. Onze partners en platformen

reviews are displayed here transparently. For

Zelf bewaren wij geen reviews op ons eigen

more information about the guidelines and

kanaal. Wij nodigen u uit om een review te
plaatsen op Google mijn bedrijf. De reviews die
op onze website staan worden rechtstreeks
vanaf Google mijn bedrijf gehaald en
gepubliceerd. Voor de volledigheid, alle reviews
worden hier op transparante wijze getoond.

rules that Google my company applies, we
would like to refer you to their website.
Of course you can also share your experience
on other external websites. We emphasize that
we - again - have no influence on how reviews

Voor meer informatie over de richtlijnen en

are handled. Please refer to the relevant review

regels die Google mijn bedrijf toepast,

policy or help center.

verwijzen wij u graag naar hun website.
Uiteraard kunt u ook op andere externe
websites uw ervaring delen. Wij benadrukken
bij deze, dat wij – ook hier – geen invloed
hebben op de wijze waarop er met reviews
wordt omgegaan. Daarvoor verwijzen we u naar
desbetreffende review policy of helpcentrum.
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