Privacy- en Cookie Policy

De website www.rensmanders.nl (hierna: de “Website”) wordt geëxploiteerd door Rens Manders,
gevestigd te De Gaffel 1, Heesch, KvK nummer 63895528 (hierna: “Rens Manders” of “wij”). U kunt
ons contacteren via: info@rensmanders.nl.
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden
dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op de Website worden uw
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.
Het is mogelijk dat deze Privacy- en Cookie Policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd.
Het is dan ook aan u om dit document op regelmatige basis te raadplegen. Iedere substantiële wijziging
zal duidelijk en opvallend gecommuniceerd worden.
1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
Op de Website worden enkel persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt.
Bij een bezoek aan de Website worden bepaalde gegevens verzameld over de software waarover u
beschikt. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam,
verwijzende websites, welke pagina’s er werden bezocht, zoekgeschiedenis op de Website en
vermoedelijke plaats, uur en dag van consultatie.
Wanneer u intensiever gebruik maakt van de Website door het invullen van gegevens via een formulier
op de Website zullen ook uw naam en e-mailadres worden verwerkt. Daarnaast zullen afhankelijk van
uw eigen keuze wellicht ook uw telefoonnummer en andere persoonsgegevens worden verwerkt
indien deze worden ingevuld.
2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten.
Uw persoonsgegevens worden op de Website verwerkt om u als bezoeker een veilige, optimale en
persoonlijke bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider
naarmate u intensiever gebruik maakt van de Website en de onlinedienstverlening. De
persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik en om op uw verzoek contact op met u
op te nemen. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
Bij een bezoek aan de Website worden bovendien enkele gegevens verzameld voor statistische
doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de Website te optimaliseren en
een hoogkwalitatieve dienst te leveren.

3. DOEL EN NUT VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de Website kunnen 'cookies' op uw harde schijf worden geplaatst. Cookies zijn
kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst.
Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo zijn er technische cookies (bijvoorbeeld bij
taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op een
website volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale bezoekerservaring te kunnen
aanbieden).
Ook op www.rensmanders.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Door de Website te bezoeken gaat u
akkoord met het gebruik van cookies. Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw rechten
onder de huidige wetgeving en over welke cookies op de Website worden gebruikt.
Cookies helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren
en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Ook gebruiken wij cookies om uw bezoek
aan onze Website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we
verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke
producten of diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is
mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is.
Als u de Website wilt bezoeken is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde
cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om een probleemloos gebruik van de Website te
garanderen. Indien u deze cookies liever niet wenst, bent u vrij om ze uit te schakelen (zie ook artikel
5 “Beheer van de cookies”).
4. SOORTEN COOKIES OP DE WEBSITE
Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen cookies en cookies van zorgvuldig
geselecteerde partners. Je gaat akkoord met ons cookiebeleid als je gebruik maakt van onze Website
of toestemming hebt gegeven, tenzij je de instellingen wijzigt (zie artikel 5). Na toestemming kunnen
ook andere partijen “tracking cookies” op jouw apparatuur plaatsen om advertenties beter af te
stemmen op jouw voorkeuren.
First Party Cookies
Cookienaam
_GA
_GID
_GAT

Beschrijving
Het wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Het wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

Domeinnaam
Rensmanders.nl
Rensmanders.nl
Rensmanders.nl
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5. BEHEER VAN COOKIES
Als u de Website wilt bezoeken, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever
niet wilt, bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via de volgende
manieren:
Microsoft Internet Explorer:
• In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
• Op het tabblad 'Privacy', klik vervolgens op ‘Geavanceerd’.
• Vink bij ‘Eigen cookies’ en ‘Cookies van derden’ ‘Blokkeren’ aan en vink ‘Cookies per sessie altijd
toestaan’ af.
• Klik op ‘OK’.
Mozilla Firefox:
• Klik op het embleem (drie horizontale streepjes) 'Menu openen' in de rechterbovenhoek van uw
browser en klik vervolgens op 'Opties'.
• Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Bescherming tegen volgen gebruiken in privévensters’
is aangevinkt.
Google Chrome:
• Klik op het embleem (drie puntjes) ‘Google Chrome aanpassen en beheren’ naast de browserbalk
bovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen’. - Klik op ‘Geavanceerd’.
• Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘Content settings’.
• Klik op de optie ‘Cookies’.
• Selecteer nu ‘Allow sites to save and read cookie data’ zodat deze optie is aangevinkt.
Safari:
• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safarivenster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
• Duid aan dat je cookies niet aanvaardt. (‘Blokkeer altijd’).
Niet gelukt? Raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser.
6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van
deze Privacy- en Cookie Policy verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend is, ter zake dienend en
niet overmatig is. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor zij werden verzameld.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u het recht om verschillende verzoeken in te
dienen. U heeft het recht om inzage van uw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijdering,
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beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en u kunt uw instemming voor
de verwerking intrekken. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, zal hier gevolg aan worden
gegeven binnen één (1) maand na het ontvangen van een aanvraag. Een verzoek kunt u indienen via
info@rensmanders.nl.
7. HYPERLINKS
De Website kan websites of diensten van derden of een link, hyperlink of framed link naar vreemde
websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten (‘toepassingen van derden’). Deze
toepassingen van derden hebben mogelijk eigen algemene voorwaarden en privacybeleid. Een
toepassing van een derde partij betekent niet automatisch dat er een band is tussen ons en deze derde
partij, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze toepassingen. Wij raden u dan
ook aan om aandachtig de voorwaarden en het privacybeleid van deze andere toepassingen door te
nemen.

Deze Privacy- en Cookie Policy is voor het laatst gewijzigd op […].
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