
  

 

Privacy Statement 

Accountantskantoor Woestenburg V.O.F. respecteert de privacy van klanten en gebruikers van 

haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 

vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig 

dit Privacy Statement behandeld en gebruikt. Door  het invoeren van uw gegevens op onze site, 

gaat u akkoord met dit Privacy Statement. 
  

Persoonsgegevens 

Bij het aanvragen van informatie of diensten vragen wij u om persoonsgegevens op te geven. 

Voor het verwerken van uw verzoek leggen wij de gegevens vast in ons systeem. Uw gegevens 

kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van 

Accountantskantoor Woestenburg . Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt 

corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Zonder uw uitdrukkelijke 

voorafgaande toestemming verstrekken wij uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe 

verplicht zijn vanuit een wet of een rechterlijke uitspraak. 

 

Websites derden 

Op onze website treft u links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn 

geselecteerd, dragen wij  geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen 

omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u 

bezoekt. Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die wij verwerken? Neem dan contact 

met ons op.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Accountantskantoor Woestenburg V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 

via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

  



  

 

Google Analytics  

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. 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. We 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. 

 

Wijzigingen  

Accountantskantoor Woestenburg V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het 

privacybeleid van Accountantskantoor Woestenburg V.O.F. 

 


