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Privacy
Strandlaan 23 gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u informatie opvraagt vult u de
benodigde persoonsgegevens in. Bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres. De gegevens worden verwijderd
zodra deze niet meer nodig zijn.
Strandlaan 23 gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Strandlaan 23 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Delen van persoonsgegevens
Strandlaan 23 deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig
is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Strandlaan 23 van u verwerkt in te zien, te corrigeren of te
verwijderen.
Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen
hebben over privacy of de omgang met uw gegevens door Strandlaan 23, dan kunt u contact opnemen.

Copyright
Alle rechten van afbeeldingen en teksten rusten bij Strandlaan 23, tenzij anders vermeld. Materiaal van
derden wordt uitsluitend gebruik met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door
ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in Strandlaan 23 gebruikt
materiaal, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet bij uw
bezoek aan een website. Sinds juni 2012 is het toepassen hiervan in de Cookiewet geregeld. De cookies
zijn onder te verdelen in twee groepen.
Toestemmingsvrije cookies
Hieronder vallen de functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website
goed te laten werken, zoals de beeldscherminstelling en de inhoud van een winkelwagentje. De
analytische cookies zijn nodig om anonieme statistieken bij te houden. Hierdoor kan de
gebruiksvriendelijkheid van de website worden verbeterd.
Cookies waarbij toestemming is vereist
Hieronder vallen de tracking cookies en third-party cookies. Met tracking cookies wordt je bezoek aan een
website gevolgd. De third-party cookies worden gebruikt om advertenties en social media content te
tonen.
Cookies op Strandlaan 23
Op deze website worden alleen analytische en functionele cookies gebruikt. Voor deze cookies is geen
toestemming vereist.

Disclaimer
De website Strandlaan 23 is met de grootste zorg samengesteld door Camiel Wijffels. Het is mogelijk dat
de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onjuist of onvolledig is. Strandlaan 23 is niet
verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik
van deze informatie.
Strandlaan 23 is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op deze website wordt geplaatst.
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