
Privacy Policy 

 
GewoonVriendschap is zich bewust van het vertrouwen dat u in haar stelt en ziet het dan ook als 
haar plicht uw privacy te beschermen. 
 
Privacy 
Wanneer u zich aanmeldt bij GewoonVriendschap.nl vragen wij u om uw persoonsgegevens en uw IP 
adres te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren en worden 

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze gegevens worden opgeslagen 
op eigen beveiligde servers van GewoonVriendschap of die van een derde partij. 
GewoonVriendschap houdt zich aan de eisen zoals gesteld in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden 
voor commerciële doeleinden.  
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. 
 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar GewoonVriendschap stuurt, is het mogelijk dat deze 
berichten bewaard worden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 

beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 
GewoonVriendschap of die van een derde partij. 
 
Cookies  

Bij het aanbieden van haar diensten maakt GewoonVriendschap gebruik van cookies.  
Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens 
over dit bezoek. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet 
beschadigen. GewoonVriendschap gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 
gebruikt en deze verder te optimaliseren. 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies 
ontvangt. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op GewoonVriendschap.nl en 
andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 
 
Aanpassen/uitschrijven 
GewoonVriendschap biedt haar leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van  
alle persoonlijke informatie welke zij aan GewoonVriendschap heeft verstrekt.  

Indien u uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen kunt u contact opnemen via 

info@gewoonvriendschap.nl. 
 
Wijzigingen  
GewoonVriendschap behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar Privacy Policy te 
wijzigen zonder dat de bezoeker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Het is daarom raadzaam deze 
Privacy Policy regelmatig te raadplegen. 

 
Vragen en feedback 

GewoonVriendschap controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Heeft u vragen en/ 
of opmerkingen over dit beleid, dan kunt u deze mailen naar info@gewoonvriendschap.nl 
 
Toepasselijk recht 
Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


