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De privacy waarborgen van bezoekers van www.kantenclaar.com is een belangrijke opdracht 
voor Kant & Claar. Daarom leggen we in onze privacyverklaring uit welke informatie we 
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Zo begrijpt u hoe wij te werk gaan.  
 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Kant & Claar. U dient zich ervan 
bewust te zijn dat Kant & Claar niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere 
bronnen en websites. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy 
beleid te aanvaarden.  
 
Kant & Claar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.  
Persoonsgegevens  
 
Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van Kant & Claar en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 
op de website aan Kant & Claar verschaft. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) 
uit te kunnen voeren of om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden.  
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kant & Claar of die van een derde 
partij.  
 
Kant & Claar zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens in haar 
bezit. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen 
van alle persoonlijke informatie die aan Kant & Claar is verschaft.  
 
Gebruik van cookies  
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 
bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik 
van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.  
 
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden 
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kant & Claar of die van een derde partij. 
Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rap- porten 
over de website-activiteit te maken en andere diensten aan te bieden aangaande website-
activiteit en internetgebruik.  
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden, echter u kunt uw 
browser zelf instellen om (alle) cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie 
wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en 
andere websites, niet correct werken als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  
 
 



Cookies van derde partijen  
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij 
gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige 
gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.studiovank.nl te beïnvloeden. Voor meer 
informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden 
zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen.  
Aan de hand van Google Analytics analyseren we het gebruik van deze website.  
 
Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de 
website via cookies die op de computers van gebruikers worden bewaard. De opgeleverde 
informatie over onze website wordt gebruikt om verslagen op te stellen omtrent het gebruik 
van de website. Google bewaart deze informatie. Het privacy beleid van Google vindt u op: 
http://www.google.com/policies/privacy/.  
            
Doeleinden  
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen.  
 
Derden  
De informatie wordt niet met derden gedeeld.  
 
Beveiliging  
Kant & Claar neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt gepaste 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kant & Claar maakt gebruik van een 
betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen komen.  
 
Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kant & Claar verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact op met Kant & Claar.  
 
Veranderingen  
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aan- passingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen 
in deze privacyverklaring. Het is daarom aangeraden om op regelmatige basis deze 
privacyverklaring te consulteren.  
 
Vragen en feedback  
Kant & Claar controleert regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft 
over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via: info@kantenclaar.com 
 
 


