Privacy Policy
De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer
serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke
informatie. Zover op onze website persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen)
worden verzameld, is dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis; deze gegevens zijn niet zonder uw
uitdrukkelijke toestemming gegeven.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via
e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang
door derden is niet mogelijk.
Server log-bestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in de zogenaamde
server log-bestanden, die automatisch doorgegeven worden door uw browser. Deze zijn:
– Browsersoort/browserversie
– Besturingssysteem
– Referrer URL
– Host naam van de toegang tot de computer
– Tijd van server verzoek
Deze gegevens zijn niet specifieke personen toe te schrijven. Een compilatie van deze gegevens met
andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens
later te overwegen, wanneer we ons bewust worden van concreet bewijs van illegaal gebruik.
Analysediensten
Onze website maakt gebruik van Piwik, een zogenaamde web-analyse dienst. Piwik maakt gebruik
van zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en ons de
mogelijkheid bieden het gebruik van de website te analyseren. Hiertoe wordt de gebruiksinformatie
(met inbegrip van uw afgekort IP-adres) door de cookies verzonden naar onze server en opgeslagen
om te gebruiken voor analyse, die de website optimalisatie van onze kant dient. Uw IP adres wordt
onmiddellijk geanonimiseerd in het proces, zodat u voor ons een anonieme gebruiker kan blijven.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden
worden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw
browser te veranderen, maar het kan zijn dat u in dit geval niet in staat bent om alle mogelijkheden
van deze website te benutten.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens van uw bezoek, kunt u op elk
moment bezwaar maken tegen de opslag en het daaropvolgende gebruik, met een enkele muisklik.
In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser aangemaakt, met als gevolg dat
Piwik de sessie-data niet opslaat. Waarschuwing: Als u uw cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg
dat de opt-out cookie wordt geschrapt en moet deze mogelijk opnieuw worden geactiveerd door u.
Contact
Als u ons via het contactformulier benadert, zullen wij uw informatie uit het aanvraagformulier, met
inbegrip van de door u aangeven contactgegevens, bij ons worden opgeslagen voor het verwerken
van het verzoek en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt
zonder uw toestemming.
Nieuwsbriefdata
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres, evenals

informatie die ons in staat stellen om te controleren of u de eigenaar bent van het e-mailadres, nodig
en gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld.
Wij gebruiken deze informatie alleen om de gevraagde nieuwsbrief op te sturen en geven deze niet
door aan derden.
De toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik hiervan voor het
versturen van de nieuwsbrief kan worden ingetrokken op elk gewenst moment, door op de link
"uitschrijven" in de nieuwsbrief te klikken.
Toegang, annulering, intrekking
U heeft altijd het recht op vrije opvraag over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de
ontvangers en het doel van de verwerking van gegevens en het recht om deze te corrigeren,
blokkeren of verwijderen. Op deze en andere kwesties met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u
altijd contact opnemen via het contactformulier.
Tegenspraak promotionele e-mails
Het gebruik van gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en
voorlichtingsmateriaal wordt hiermee afgewezen. De beheerders van de websites behouden het
recht juridische stappen te nemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals
spam e-mails.

