
	

Privacy policy voor bezoekers van de website van anderZverder 
 

 

Wanneer je de website van anderZverder bezoekt en/of contact met anderZverder zoekt, vertrouw je 

ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy policy voor bezoekers vind je informatie 

over:  

1. welke gegevens via de website verzameld worden;  

2. waartoe we dat gebeurt;  

3. hoe anderZverder ermee omgaat;  

4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.  

 

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website https://anderzverder.nl bezoekt.  

 

1. Beheer  

De website https://anderzverder.nl/wordt gehost door Trifix Digital Media, de contactgegevens zijn te 

vinden op voornoemde website. (https://trifix.online/ ). Trifix Digital Media zorgt voor een goede 

beveiliging van de opgeslagen gegevens.  

 

2. Welke gegevens verzamelt anderZverder via haar website?  

Wanneer je de website van anderZverder bezoekt en/of contact met anderZverder zoekt, laat je bijna 

altijd persoonsgegevens achter. Hieronder lees je welke gegevens worden verzameld:  

• Als je de website van anderZverder bezoekt, registreert de server je IP-adres.  

• Als je je wilt abonneren op de nieuwsbrief van anderZverder, wordt er om om je voornaam en 

mailadres gevraagd.  

• Als je telefonisch of via het contactformulier op de website van anderZverder contact met 

anderZverder opneemt voor informatie, geef je meestal je naam, telefoonnummer en/of 

mailadres.  

 

3. Cookies 

anderZverder maakt op haar website gebruik van cookies. Je kunt de cookies uitzetten via je browser. 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt 

als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van anderZverder 

gebruiksvriendelijker. 

 

  



	

anderZverder gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke 

pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die anderZverder 

gebruikt, bevatten geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende jouw gebruik worden 

opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse 

van het gebruik en bezoek, zodat anderZverder haar website kan optimaliseren en om jou in de 

toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaat anderZverder zorgvuldig met deze 

informatie om. 

 

Als je de cookies uitzet, heeeft anderZverder minder inzicht in het (website)gebruik, zodat zij deze niet 

kan optimaliseren om haar cliënten in de toekomst nog beter van dienst te zijn. 

 

Wil je liever geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten of 

verwijderen via jouw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind 

u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. 

 

4. Met welk doel worden persoonsgegevens verzameld?  

anderZverder verzamelt je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te informeren over de diensten 

en hulpverlening van anderZverder. Jouw gegevens zijn nodig om je informatie toe te sturen en om 

samen te onderzoeken of de begeleiding van anderZverder aansluit bij je hulpvraag.  

 

anderZverder verzamelt nooit je persoonsgegevens om ze door te verkopen aan anderen. Gegevens 

die door anderZverder aan Trifix Digital Media als webhost zijn verstrekt, zullen nooit aan derden 

worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is 

uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.  

 

5. Hoe wordt omgegaan met je persoonsgegevens?  

anderZverder behandelt al je gegevens vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat je gegevens alleen gedeeld 

worden met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van anderZverder of 

om te voldoen aan wettelijke plichten.  

 

anderZverder neemt de bescherming van je gegevens serieus. De website van anderZverder draait op 

een goed beveiligde server. De verbinding de website van anderZverder is beveiligd met SSL-

technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser. De laptop van 

anderZverder is beveiligd met een professionele antivirus programma.  

 

  



	

6. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?  

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met 

anderZverder op. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van 

je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je tips, vragen 

of andere feedback? anderZverder hoort het graag van je. 

 

7. Disclaimer  

anderZverder is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker 

daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor 

afdoende.  

 

 

 

 

 


