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Privacy policy website: www.PraktijkOdijk.nl 
 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website Praktijk Odijk bezoekt. 

               Gegevens van bezoekers 
               Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Praktijk Odijk worden niet   

               bewaard. 

 

Cookies 
Praktijk Odijk maakt géén gebruik van cookies om de pagina's van de website te 

optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de 

computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen 

zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. 

Praktijk Odijk maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van 

individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot 

grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren. 
 

Vragen 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij  

Praktijk Odijk, de contactgegevens staan vermeld op http://www.praktijkodijk.nl 

 

Disclaimer 

Praktijk Odijk 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. 

 

Gegevens die door de klant verstrekt worden én gegevens verstrekken aan derden 

Gegevens die door de bezoeker aan de website http://www.praktijkodijk.nl  zijn verstrekt  

worden énkel gebruikt voor het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op 

het contactverzoek.  

Gegevens die door de bezoeker aan de website zijn verstrekt zullen nóóit aan derden worden 

doorgegeven. Er is hier één uitzondering op:  

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

               Beveiliging 

               De gegevens die de klant aan Praktijk Odijk verstrekt, worden in een beveiligde   

               omgeving opgeslagen. 

             Aanpassing van klantgegevens 

              De bezoeker van de website en of cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte 

              gegevens te wijzigen en of uit het contact en adressenbestand te laten verwijderen. U dient   

http://www.praktijkodijk.nl/
http://www.praktijkodijk.nl/


 

Jeanette van Groeningen-Kunneman 

info@praktijkodijk.nl   
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Tel. 06-30196452                                                                                                                                                               

 

 

                                

                   

              hiervoor contact op te nemen met Praktijk Odijk.                                                                                                           

              Gegevens vindt u op de website: http://www.praktijkodijk.nl.  

 

 

http://www.praktijkodijk.nl/

