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Informatieverplichting volgens §5 E-Commerce Act, §14 Wetboek van vennootschappen,
§63 Handelsreglement en openbaarmakingsverplichting volgens §25 Mediawet

Avenida Glemm GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft
FN: 483279 f
FB-Gericht: Salzburg
Sitz: 5710 Kaprun
Mühlfeldstraße 2 | Austria

Verleihungsstaat: Österreich
Tel.: +43 (0) 6547 20 600
E.: info@alpinrentals.com
Web: www.glemm.at | www.alpinrentals.com

Professional wet:
Handelsvoorschriften: https://www.ris.bka.gv.at
Districtscommissie Zell am See
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform
voor geschillenbeslechting van de EU: http://ec.europa.eu/odr
U kunt ook elke klacht richten op het bovenstaande e-mailadres.
Geschäftsführer: I ng. Ralph Cornelius Gerardus van Kollenburg
(Einzelperson, alleinvertretungsberechtigt)
Anteilseigner:
Komplementär:Firma Alpin Rentals Betriebs GmbH,
Gesellschafter: Firma Alpin Rentals GmbH (Anteil: € 35.000,00)
Kommanditist: Firma Alpin Rentals GmbH (Anteil: € 5.000,00),
Firma MAB Architektur & Projektmanagement GmbH (Anteil: 2.750,00),
Firma Projekt & Consult GmbH (Anteil € 2.250,00)
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Ontkenning
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod,
waarnaar deze website verwijst. Als secties of individuele voorwaarden van deze
verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen
hiervan niet van invloed.
Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud aanvaarden wij echter geen
aansprakelijkheid. Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud
op deze pagina's volgens de algemene wetten. We zijn echter niet verplicht om
verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te
onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van
informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven
onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk
vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van
toepasselijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links naar websites van derden
Ons aanbod bevat links naar externe websites. We hebben geen invloed op de inhoud
van deze externe websites. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd
verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's zijn
gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen.
Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente
controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet
bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links
onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De exploitanten van deze website proberen altijd het auteursrecht van anderen in acht
te nemen of zelf gemaakte en licentievrije werken te gebruiken. De inhoud die door de
exploitanten van de site wordt gemaakt en die op deze website werkt, is
auteursrechtelijk beschermd. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De
reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van
het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of
maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel
gebruik.
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Privacy Policy
We hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Om u volledig te
informeren over het gebruik van persoonlijke gegevens, vragen wij u kennis te nemen
van de volgende kennisgevingen inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die u elektronisch in te dienen op deze website, zoals uw naam,
e-mailadres, adres of andere persoonlijke informatie wordt gebruikt door ons alleen met
het specifieke doel veilig gegeven, maar niet aan derden. De aanbieder verzamelt
automatisch en slaat informatie op het web server, zoals gebruikte browser,
besturingssysteem, verwijzende pagina, IP-adres, het tijdstip van de toegang, enz. Deze
gegevens kunnen aan een bepaalde persoon worden toegewezen en we analyseren deze
gegevens en niet van lang zonder rekening te houden van andere gegevensbronnen niet
illegaal Gebruik van onze website.
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Formuliergegevens en opmerkingen
Wanneer bezoekers van de website opmerkingen of formulierinvoeringen achterlaten,
worden de ingevoerde gegevens en hun IP-adressen opgeslagen. Dit wordt gedaan voor
de veiligheid als iemand illegale inhoud geschreven (beledigingen, links- of
rechts-extremistische propaganda, haat postings, etc.). In dit geval zijn we
geïnteresseerd in de identiteit van de auteur

Koekjes
Cookies zijn kleine bestanden waarmee deze website de computergerelateerde
gebruikersgerelateerde informatie van de bezoeker kan opslaan terwijl onze website
wordt bezocht. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers
van onze websites te bepalen, en om onze aanbiedingen comfortabel en efficiënt voor u
te maken. Enerzijds gebruiken we sessiecookies, die uitsluitend in de cache worden
bewaard voor de duur van uw gebruik van onze website, en anderzijds, permanente
cookies, om informatie vast te leggen over bezoekers die herhaaldelijk onze website
bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om een optimale
gebruikersbegeleiding te bieden en bezoekers te herkennen en om een aantrekkelijke
website en interessante inhoud met herhaald gebruik te presenteren. De inhoud van een
permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres, etc. worden
niet opgeslagen. Eén enkel profiel over uw gebruiksgedrag vindt niet plaats. Een gebruik
van onze aanbiedingen is ook mogelijk zonder cookies. U kunt cookies in uw browser
uitschakelen, ze beperken tot bepaalde websites of uw webbrowser instellen (Chrome,
IE, Firefox, ...) om hen op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt verzonden. U
kunt op elk gewenst moment ook cookies van de harde schijf van uw pc verwijderen.
Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte
weergave van de pagina en beperkte gebruikersbegeleiding.
Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van
zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en
waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de
cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal
doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als
IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door
Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke
gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van
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Google in de VS en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google
deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten
over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres
dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet
samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen
door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening
mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig
mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens
verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik
van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google
via de onderstaande link (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de
beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren.
Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html of
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl voor meer informatie over
de gebruiksvoorwaarden en privacy. Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze
website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme verzameling
van IP-adressen te waarborgen (de zogenaamde IP-maskering).
Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaartinformatie. Bij gebruik
van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik
van de functies van Kaarten door bezoekers van de Websites. Voor meer informatie over
de gegevensverwerking van Google raadpleegt u het Privacybeleid van Google op
https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Daar kunt u ook uw instellingen in
het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen.
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Privacybeleid voor het gebruik van Facebook
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan
het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de
Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw
browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt
bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent
ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw
Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's
toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de
pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik
door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook Als u niet wilt
dat Facebook uw Facebook-account kunt toewijzen aan onze site op
https://www.facebook.com/policy.php, dan kunt u zich afmeldt bij uw Facebook
Gebruikersaccount.
Privacybeleid voor het gebruik van Google+
Gebruik de Google +1-knop om informatie wereldwijd te publiceren. De knop Google + 1
helpt u en anderen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners te ontvangen.
Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor een stukje inhoud en
informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen naast
uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of
in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.
Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en
anderen te verbeteren. Om de Google +1 knop te gebruiken,

U hebt een globaal zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam
die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In
sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij
het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan
worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere
identificerende informatie van u hebben.
Naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt
in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan
beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met
gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.
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Privacybeleid voor het gebruik van Twitter
Op onze website zijn functies van de service Twitter opgenomen. Deze functies worden
aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, VS. Door Twitter en de functies van de Twitter-knoppen te gebruiken, worden de
websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere
gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij
als aanbieder van de website geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en
het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Zie het Twitter-privacybeleid op
https://twitter.com/privacy?lang=nl voor meer informatie. Je kunt je
privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op
https://twitter.com/settings/account.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube
Functies van de service YouTube worden geïmplementeerd op onze website. Deze
functies worden geleverd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
De geïntegreerde video's slaan cookies op de computers van gebruikers op wanneer de
website wordt opgeroepen. Als u de instelling van cookies voor het
advertentieprogramma van Google hebt uitgeschakeld, hoeft u dergelijke cookies niet te
verwachten bij het openen van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook
niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen,
moet je dit in de browser blokkeren.

Privacybeleid voor het gebruik van Pinterest
Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale Pinterest-netwerk van
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). Wanneer u een
pagina bezoekt met een dergelijke plug-in, maakt uw browser rechtstreeks verbinding
met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt gegevens naar de server van Pinterest.
Deze informatie kan uw IP-adres, het adres van de bezochte websites omvatten,
inclusief Pinterest-functies, browsertype en -instellingen, datum en tijd van de
aanvraag, gebruik van Pinterest en cookies.
Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en verdere verwerking en gebruik van
de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en privacy, zie het Privacybeleid van
Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy.
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Privacybeleid voor het gebruik van Instagram
Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies
worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025,
Verenigde Staten. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van
onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken.
Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw
gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis
van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram ontvangen.
Zie het privacybeleid van Instagram op
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ voor meer informatie.
rechts
U hebt op elk moment het recht op informatie over de gegevens die over u zijn
opgeslagen, over hun herkomst en ontvanger en over het doel van de opslag.
Photo Credits
Fotograaf Jürgen Feichter EXPA Pictures, Zell am See-Kaprun Tourism GmbH,
Saalfelden-Leogang Touristik GmbH, Saalbach-Hinterglemm Tourist Board, Hermann Eder
SennAir,
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