Privacy Policy
Raamspiegel.nl neemt de privacy van consumenten zeer serieus en gaat uiterst voorzichtig om met persoonlijke
informatie. Hierin lichten wij ons beleid ten aanzien van privacy en cookies toe.
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Alle
gegevens die door Raamspiegel.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet
worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden worden openbaar gemaakt
tenzij Raamspiegel.nl ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die u aan
Raamspiegel.nl ontleent, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Raamspiegel.nl uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze
gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan onder anderen zijn om het op maat leveren
van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de website
zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
IP adres
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze
sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers bij terugkeer te herkennen. Ook kan IP herkenning een
belangrijke rol spelen bij het opsporen van fraude en andere strafbare feiten.
Cookies
Deze website maakt gebruik van ‘Cookies’: Dat zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.
Het doel van deze cookies is enkel om te analyseren hoe consumenten de website gebruiken. Informatie verkregen
van deze cookies helpen bij het in beeld brengen van het gebruik van raamspiegel.nl door consumenten, en
hiermee de website en diensten te optimaliseren.
Het is mogelijk om cookies niet toe te laten staan. Dit kunt u aanpassen in uw browser-instellingen. Het kan dan
wel zo zijn dat bepaalde functies van deze en andere websites niet meer goed werken.
Webanalyse
Raamspiegel.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. Google Analytics analyseert hoe gebruikers deze website gebruiken aan de hand van cookies en het IP adres.
Informatie die Google hierbij vergaart wordt enkel voor analytische doeleinden gebruikt en wordt niet gekoppeld
aan andere informatie die bij Google bekend is. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij
Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.
Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als
gebruikers toegang wensen tot deze informatie, bepaalde (onjuiste) informatie willen wijzigen, of alle bijgehouden
gegevens willen verwijderen, kunnen zij gebruik maken van het contactformulier, per email of telefonisch contact
opnemen (naar onderstaande adresgegevens).
Indien u een klacht heeft over ons privacy-beleid, of vindt dat raamspiegel.nl dit beleid niet naleeft, neem dan
contact op via onderstaande contactgegevens. Wij nemen deze klachten uiterst serieus.
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