
 

 

Privacy- en cookiebeleid 

 

Privacy statement 

Deze privacyverklaring geldt voor de site https://uitvogelen.wixsite.com eigendom van Uitvogelen, 

hierna te noemen Uitvogelen. Uitvogelen verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet 

wat er met uw persoonlijke gegevens kan gebeuren bij het gebruik van deze website. Uitvogelen slaat 

geen gegevens van u op binnen de website. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. 

 

Algemeen 

Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet 

instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Uitvogelen u onmiddellijk te stoppen met 

het gebruik van en het bezoek aan deze website. 

 

Cookies 

Mace maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en 

hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen 

informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer 

informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om 

bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan Uitvogelen te 

kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 

kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitvogelen heeft 

hier geen invloed op. 

 

Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies. Cookies die mogelijk gebruikt worden op deze 

site kunnen afkomstig zijn van: 

- Youtube 

- Vimeo 

- Google Analytics 

https://uitvogelen.wixsite.com/


 

 

 

Deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt 

worden. 

 

Social Media 

Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIN. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die 

wordt aangeleverd door leveranciers van deze sociale netwerken zoals eerder genoemd. Deze code 

plaatst onder meer een “cookie", zie boven. Leest u de privacyverklaring van deze sites om te zien wat zij 

met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

 

Contactgegevens 

Wanneer u vindt dat Uitvogelen niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er 

een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Uitvogelen. Dit kan door een email te sturen naar het 

volgende e-mailadres: elsdikmans@hotmail.com. 

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Mace ter 

kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken 

van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en Uitvogelen diensten na kennisgeving van 

dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe 

privacybeleid te zijn gebonden. 

Indien u een relatie met Uitvogelen heeft bestaat er de mogelijkheid om, na schriftelijk verzoek, uw 

gegevens in te zien. Indien het door Uitvogelen verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u 

Uitvogelen schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan op het 

volgende adres: 

Uitvogelen 

Nerhovensestraat 32 

5126 TE Gilze 

 


