
Privacybeleid              For English, scroll down 

Door het gebruiken van onze website ga je akkoord met het privacybeleid. Bovendien zullen wij je hier extra op 

wijzen wanneer bepaalde gegevens worden opgevraagd, via bijvoorbeeld het invullen van een 

contactformulier. 

Het waarborgen van uw privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom schrijven we in ons privacybeleid 

welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u 

deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. Volgende gegevens kunnen worden 

verwerkt: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

Waarom wij deze gegevens nodig hebben 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door het gebruiken 

van deze gegevens hopen wij u een optimale service te kunnen bieden die voor u zo aangenaam mogelijk 

werkt. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de 

gegevens worden verzameld.  

Delen met anderen 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

afgesloten overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om 

‘vergeten’ te worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres of 

ons fysiek adres. 

Beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website 

maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. 

Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wilt over de beveiliging van uw gegevens, neem dan steeds contact met ons op. 

Vragen 

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn wanneer het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Indien u toch nog vragen of opmerkingen heeft mag u dit ons steeds laten weten via ons e-mailadres of fysiek 

adres. 

  



Privacy policy 

By using our website you agree to our privacy policy. In addition, we will inform you of this policy again when 

certain information is requested, for example when filling in a contact form. 

Insuring your privacy is an important task for us. That’s why we wrote this privacy policy, to inform you wich 

information we collect and how we use this information. 

Personal data being collected 

We can process your personal information, because you’re using our services, and/or because you provided 

this data to us by filling in a contact form. Following data can be collected: 

- Your name and surname 

- Your address 

- Your phone number 

- Your e-mail 

- Your IP-address 

Why we need this information. 

We collect this personal data to give you the best service possible. By using this information we hope to be able 

to give you the service you expect. 

How long we save your data 

We keep your data stored for no longer then strictly necessary to realize our purposes for wich this information 

is collected. 

Sharing data with others 

We provide your personal information with others only if this is necessary for executing an agreement with 

you, or when compliying to a legal obligation. 

Viewing, adjusting or removing data 

You have the right to see, adjust or remove your personal information from our services. You have the right to 

‘be forgotten’. You can make a request via e-mail or postal address. 

Security 

We take the security of your personal data serious and are taking appropriate actions to counteract abuse, loss, 

unauthorized access, unwanted publication and unauthorized changes of your data. Our website uses a reliable 

SSL-certificate to ensure that your data doesn’t get in the wrong hands. 

If, despite this, you still feel that your data isn’t protected well enough or if there are any signs of abuse, or if 

you want more information about securing your data, please contact us. 

Questions 

We try to be as transparant as possible when handling your personal information. If you have any questions 

nonetheless, you can always contact us by using our e-mail or postal address. 

 


