
Privacy Policy
Definitie: Wanneer in de tekst gesproken wordt over ”Wij” , betekent dit de webmaster en de
eigenaar van de website en internet domeinnaam. Dit sluit “Vertrouwde partners” uit (zie
tekst hieronder).

Wij zijn verantwoordelijk voor gedegen data management en onderschrijven de principes
van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. Wij zijn
het eens met de regels van het privacybeleid van WOT (Web of Trust). We beschermen de
privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van
u ontvangen zijn. Als u contact met ons opneemt zal u worden gevraagd om persoonlijke
basisgegevens te verstrekken. De door u verstrekte informatie is niet beschikbaar voor
verkoop, verspreiden van SPAM, gebruik door derden of andere  acties. De informatie wordt
uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw reactie.

Op onze site is uw privacy onze prioriteit. We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van
uw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons
kan worden verwacht. De informatie die wij verzamelen over u als u contact met ons
opneemt, wordt alleen gebruikt om uw reactie verwerken.

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?
Wanneer u contact met ons opneemt, zal u gevraagd worden om een formulier in te vullen
dat vraagt om uw naam, e-mail adres en andere relevante informatie voor het verwerken van
uw reactie. Wij zullen geen gegevens delen met vertrouwde partners of derden indien dit niet
strikt genomen noodzakelijk is om u van dienst te zijn. En we zullen uw reactie met absolute
discretie behandelen.

Gebruik van log-bestanden
Wanneer u onze site bezoekt registreren wij automatisch uw type browser, het land waar u
vandaan komt en uw tijden van toegang en bezochte pagina’s op een interne ( beveiligde )
statistieken pagina. Wij gebruiken deze informatie om site evaluaties uit te voeren, om te
zien waar bezoekers vandaan komen en voor het bijhouden van “click stream data” ( de
pagina’s die onze gebruikers bezoeken op onze site ). Deze gegevens helpen ons om te
bepalen welke inhoud het meest aansprekend worden geacht door onze bezoekers en
daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid van de site maximaliseren. Log bestanden zijn
NIET gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Links naar andere sites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat
wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere
website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons
informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte
sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons ) te lezen, want hun privacy beleid kan
afwijken van het onze.

Mededeling
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Als u contact met ons opneemt, zal de webmaster altijd – indien mogelijk – antwoord geven
op serieuze berichten. Wij zullen niet reageren op alle soorten van “Internet verontreiniging”
(spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde
tekst codes enz. ) die we niet vertrouwen.

Disclaimer
Hoewel we er alles aan doen om de privacy van gebruikers en absolute discretie te
bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk
verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke
handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk
bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ( legale of illegale ) activiteiten die niet
zijn uitgevoerd door ons, omdat we dat niet kunnen controleren en / of er geen kennis van
hebben.

Ons gebruik van “cookies”
Cookies zijn stukjes informatie die uw browser opslaat op de harde schijf van uw computer
die u identificeert wanneer u opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om u een “snelle
start” te geven wanneer u weer een bezoek aan onze site brengt ( wat veel voorkomt ).
Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk!
De webmaster van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en
slechts bedoeld is om informatie te leveren.
Uw feedback is altijd welkom
Wij zijn blij met uw opmerkingen en vragen over ons privacybeleid of iets anders waarover u
zou willen praten. Om contact met ons te krijgen kunt u schrijven naar het adres vermeld op
onze site. Suggesties om onze site te verbeteren zijn altijd welkom.

11-05-2021 versie/version 1.2 2 van/of 4



Privacy Policy
Definition: When the text refers to “We”, it means the webmaster and the owner of the
website and internet domain name. This excludes “Trusted partners” (see text below).

We are responsible for sound data management and subscribe to the principles of data
protection legislation in the Netherlands and the European Union. We agree with the rules of
the privacy policy of WOT (Web of Trust). We protect the privacy of our users and maintain
the security of personal information received from you. When you contact us you will be
asked to provide basic personal information. The information you provide is not available for
sale, distribution of SPAM, use by third parties or other promotions. The information will only
be used to reply to your response.

Your privacy is our priority on our site. We are responsible for protecting your privacy at all
times, in all situations, to the extent possible and to the extent that we can reasonably be
expected to do so. The information we collect about you when you contact us will only be
used to process your response.

How do we use the information we collect?
When you contact us, you will be asked to fill in a form that asks for your name, email
address and other relevant information for processing your response. We will not share
information with trusted partners or third parties if this is not strictly necessary to serve you.
And we will treat your response with absolute discretion.

Use of log files
When you visit our site, we automatically register your browser type, the country you come
from and your times of access and pages visited on an internal (secure) statistics page. We
use this information to perform site evaluations, to see where visitors come from and to keep
track of "clickstream data" (the pages our users visit on our site). This data helps us
determine what content is considered most engaging by our visitors and thus allows us to
maximize the attractiveness of the site. Log files are NOT linked to personally identifiable
information.

Links to Other Sites
This website may contain links to other websites. Please note that if you click on one of
those links, you may leave this site and visit another website that is not ours. These sites
may collect information about you independently from us and we encourage you to read the
privacy statements of these linked sites (if not ours, and / or operated by us), as their privacy
policies may differ from ours.

Statement
If you contact us, the webmaster will always - if possible - answer serious messages. We will
not respond to all types of “Internet pollution” (spam, aggressive sales methods, collection of
email addresses, scrambled text codes, etc.) that we do not trust.

Disclaimer
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While we are committed to maintaining user privacy and absolute discretion, we may need to
disclose personal information when required by law and in which we have good faith to
believe that such action is necessary to comply with a pending legal proceeding, court order
or legal process in connection with our website.
We cannot be held responsible for (legal or illegal) activities that have not been carried out
by us, because we cannot control and / or have no knowledge of them.

Our use of "cookies"
Cookies are pieces of information that your browser stores on your computer's hard drive
that identify you when you log in again. We only use cookies to give you a “quick start” when
you visit our site again (which is common). Our cookies are absolutely harmless and
harmless!
The webmaster of this site guarantees that the site has no malicious intent and is only
intended to provide information.
Your feedback is always welcome
We welcome your comments and questions about our privacy policy or anything else you
would like to talk about. To contact us, write to the address on our site. Suggestions to
improve our site are always welcome.
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