
Privacybeleid 

ADBV-POOLS bv beheert de website. 

 Deze pagina wordt gebruikt om websitebezoekers te informeren over ons beleid met 
betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie als 
iemand heeft besloten onze service, de website van adbv-pools.be, te gebruiken. 

 Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en 
gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we 
verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen 
uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit 
privacybeleid. 

 De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in 
onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn op www.adbv-pools.be, tenzij 
anders bepaald in dit privacybeleid. Ons privacybeleid is gemaakt met behulp van het 
privacybeleidssjabloon en het disclaimersjabloon. 

 Verzameling en gebruik van informatie 

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen 
om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, inclusief maar 
niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer en postadres. De informatie die we 
verzamelen, wordt gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. 

 Loggegevens 

We willen u laten weten dat wanneer u onze Service bezoekt, we informatie 
verzamelen die uw browser naar ons verzendt en die Loggegevens wordt genoemd. 
Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres ("IP") 
van uw computer, browserversie, pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en 
datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's en andere statistieken. 

 Cookies 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die gewoonlijk een 
anonieme unieke identificatie wordt gebruikt. Deze worden naar uw browser 
verzonden vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf 
van uw computer. 

 Onze website gebruikt deze "cookies" om informatie te verzamelen en onze service 
te verbeteren. U kunt deze cookies accepteren of weigeren en weten wanneer een 
cookie naar uw computer wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te 
weigeren, kunt u mogelijk sommige delen van onze Service niet gebruiken. 

Dienstverleners 

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om de volgende 
redenen: 

https://adbv-pools.be/


 Om onze service te vergemakkelijken; 
 Om de Service namens ons te verlenen; 
 Servicegerelateerde services uitvoeren; of 
 Om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt. 

We willen onze servicegebruikers informeren dat deze derden toegang hebben tot 
uw persoonlijke gegevens. De reden is om de taken die hen zijn toegewezen 
namens ons uit te voeren. Ze zijn echter verplicht om de informatie niet bekend te 
maken of voor andere doeleinden te gebruiken.  

Veiligheid 

Wij waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan 
ons, dus streven wij ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om 
deze te beschermen. Maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of 
elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute 
veiligheid ervan niet garanderen.  

Links naar andere sites 

Onze service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, 
wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden 
beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze 
websites te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of 
services van derden. 

Privacy van kinderen 

Onze Services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen 
niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In 
het geval dat we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke 
informatie heeft verstrekt, verwijderen we dit onmiddellijk van onze servers. Als u een 
ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, 
neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen ondernemen. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We raden u daarom aan deze 
pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen 
van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn 
geplaatst. 

Neem contact op 

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen. 

 


