Web-etiquette Spitsuurstellen.nl
Wij vinden het belangrijk om onze relaties te informeren over hoe wij in het kader van
onze internetactiviteiten (onze website en social media) omgaan met persoonlijke
gegevens. Deze gegevens betreffen overigens slechts hun naam en emailadres.
Wij vragen u uw naam en emailadres op te geven indien u:
- SpitsuurNieuws wenst te ontvangen
- de gratis Balansscan wenst te downloaden
- hoofdstuk 1 van ons boek Spitsuurstellen, over leven in drukke tijden gratis wilt
downloaden
- een gratis Inzichtgesprek wilt aanvragen
- in contact met ons wil komen.
Dienstverlening
Wij bewaren deze gegevens in een speciaal bestand dat wij gebruiken om u te voorzien
van de dienst die u van ons wenst. Zodra u uw naam en emailadres opgeeft en daarmee
interesse toont in de Balansscan of in hoofdstuk 1 van ons boek, dan ontvangt u
daarnaast van ons ook periodiek SpitsuurNieuws, zodat u op de hoogte blijft van onze
activiteiten.
Heeft u de Balansscan of hoofdstuk 1 van ons boek Spitsuurstellen gedownload, dan
zullen we u binnen 14 dagen daarna een email sturen met de vraag of alles naar wens is
verlopen en wij u nog verder kunnen helpen.
Gegevensbeheer
Uiteraard is ons uitgangspunt dat wij respectvol omgaan met de persoonlijke gegevens
die u ons toevertrouwd. De gegevens die in ons adressenbestand opgenomen zijn stellen
wij niet ter beschikking aan derden.
Uiteraard zullen wij ook alle gebruikelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat uw
gegevens buiten ons weten om door anderen ingezien en/of misbruikt kunnen worden.
Uitschrijven
U kunt ten alle tijden uw persoonlijke gegevens uit ons adressenbestand verwijderen.
Klik daarvoor op de knop "Afmelden" in het rode vak onderaan ieder webpagina. U
ontvangt dan direct een email waarin u uw afmelding kunt bevestigen.
Disclaimer
Spitsuurstellen.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud
van een emailbericht, nog voor tijdige ontvangst daarvan. De emailberichten die wij
versturen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Gebruik van de informatie
die daarin opgenomen is door derden, is verboden.
Ondanks de constante zorg en aandacht die Spitsuurstellen.nl aan de samenstelling van
haar website en social media besteedt, is het mogelijk dat de informatie die wij
publiceren onvolledig, onjuist of niet up-to-date is. Spitsuurstellen.nl is niet
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aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, de informatie op onze website of in
onze social media die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
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