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Privacyverklaring Houdoe.nl
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.

Contactgegevens
Als je contactgegevens (zoals naam en e-mailadres) invult op deze website gebruik ik die alleen
om contact met jou op te nemen. Ik deel ze dus niet met derden.
Word je geen klant, dan verwijder ik de aangeleverde contactgegevens.
Als ik een website voor je maak, dan kan het zijn dat ik nog meer gegevens vraag (zoals adresgegevens). Deze gebruik ik dan om op je website te plaatsen (altijd in overleg) en op je factuur.

Domeinnaam
Als je wilt dat ik een domeinnaam voor je vastleg, dan zet ik die bij voorkeur op jouw naam (het is
tenslotte jouw domeinnaam). In dat geval moet ik jouw naam en adres doorgeven aan de betreffende organisatie. Wil je dat niet, dan kan de domeinnaam ook gewoon op naam van Houdoe.nl
worden gezet.

Gegevens van jouw klanten
Mijn uitgangspunt is dat ik geen persoonsgegevens vastleg van jouw klanten. Is dit om wat voor
reden wel nodig, dan leggen we dit vast in een verwerkersovereenkomst.

Digitale stukken
Op mijn eigen computer bewaar ik een kopie van jouw website inclusief foto's, logo etc. Deze
gegevens worden ook automatisch gebackupt. Hiervoor maak ik gebruik van KPN Back-up Online. Wil je dit liever niet, dan sluit ik jouw gegevens gewoon uit van de back-up.

Cookies
Deze website gebruikt analytische cookies (t.b.v. Google Analytics). Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.
Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ik heb ook ingesteld dat IPadressen van website bezoekers geanonimiseerd worden opgeslagen en dat de gegevens niet
worden gedeeld. Volgens de cookiewet is voor dit soort cookies ook geen toestemming van de
bezoeker nodig.
Andere cookies, zoals ‘tracking-cookies’ (voor reclame-doeleinden) gebruik ik niet.
'Embedded content' (indien van toepassing)
Op sommige pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites wordt
gehost en op Houdoe.nl is ingesloten. Denk bijvoorbeeld aan YouTube-video’s. Net zoals social
media deelknoppen maken deze diensten vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en
persoonsgegevens doen, is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Hier heb
ik geen controle over.
Verwijderen van cookies
De cookies die een website opslaat kun je gemakkelijk via je webbrowser verwijderen. Meer informatie hierover vind je in de helpfunctie van je browser.

Geen verstrekking van gegevens aan derden
Ik verstrek jouw gegevens nooit aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van diensten
(zoals het vastleggen van jouw domeinnaam) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Algemene veiligheid
Privacy en veiligheid vind ik erg belangrijk. Daarom houd ik de websites in mijn beheer ook
(technisch) up-to-date, gebruik ik veilige https-verbindingen en werk ik met lastig te raden
wachtwoorden. Heb je hierover vragen, laat het gewoon even weten.

Vragen of wijzigingen
Heb je vragen, wil je weten welke gegevens ik van jou heb vastgelegd of wil je die laten wijzigen
of verwijderen, stuur gewoon even een mailtje naar hans@houdoe.nl.

Met vriendelijke groet,
Hans Vorstenbosch
Houdoe.nl
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