
Privacybeleid 
 
 
Van der Wal Services        Datum.29 -09-2014 

 
Ik  ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik  zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy 
te beschermen. 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van der Wal Services . U dient zich ervan bewust te zijn 
dat Van der Wal Services niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door 
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
 
Van der Wal Services respecteert de privacy van alle gebruikers van mijn website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u mijn verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Cookies 

 
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de 
website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw 
computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in 
het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. 
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw 
persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen 
instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen 
de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de 
mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies 
gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste webbrowsers worden cookies automatisch 
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet 
worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig 
gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 
 
Gebruik van mijn diensten 

 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
netwerk van Van der Wal Services. ik zou deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 
waarover ik beschikt. 
 
Communicatie 

 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mijn verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag 
ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw 
vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op het  netwerk 
van Van der Wal Services. ik zou deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschik. 
 
Doeleinden 
 

ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit 
privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 
 
Derden 
 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren. 
 
Veranderingen 
 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het 
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
Keuzes voor persoonsgegevens 
 

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie 
die op moment aan ons is verstrekt. 



 
Aanpassen/uitschrijven voor een dienst of nieuwsbrief 
 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestand wilt laten halen, kunt u contact met mijn op nemen. 
Zie onderstaande contactgegevens. 
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie 

 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestand wilt laten halen, kunt u contact met mijn op nemen. 
Zie onderstaande contactgegevens. 
 
Vragen en feedback 
 

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoen.  
 
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mijn opnemen                                          
 
Van der Wal Services,  
Paukeslag  74,  
4876 ED  Etten-Leur 
Tel . 076-5040071 
Mob. 06-55 55 81 57 
Info@vanderwalservices.nl  
cor.vd.wal@gmail.com  
 

mailto:Info@vanderwalservices.nl
mailto:cor.vd.wal@gmail.com

