AVG & ePrivacy Verordening
Het is verstandig om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Zowel u, als de
verhuurder, vinden hierin de rechten en plichten betreft
gegevensbescherming.

1 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Wij respecteren de privacy van u als bezoeker van onze website en zullen informatie die u
ons via deze website stuurt vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens zullen enkel worden
gebruikt om u informatie te sturen of contact met u op te nemen voor een offerte of
bestelling. Familie Mulder bewaard verder geen gegevens van haar klanten, ook worden
gegevens niet aan derden getoond of uitgewisseld
Wij versturen geen nieuwsbrieven.
Betaalverkeer van facturen gaat buiten onze website om. Uw bankgegevens zijn
gegarandeerd veilig.
Familie Mulder verklaart alle maatregelen genomen te hebben ter voorkoming van verlies of
diefstal van persoonlijke informatie die rederlijkewijs van haar verwacht kunnen worden. De
familie Mulder behoudt het recht om de AVG te allen tijden te wijzige.
Indien u vragen heft over privacy van u als bezoeker kunt u altijd contact met ons opnemen.

2 EPRIVACY VERORDERNING
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over
de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U
kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende

instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Informatie over uw bezoek zal enkel worden gebruikt ter analyse en verbetering van onze
website. Ook informatie die u eventueel achterlaat zal enkel gebruikt worden ter verbetering
van onze site en dienstverlening.

