
COOKIES & PRIVACY 
 
Wij als Ikwileerlijkezuivel.nl respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, ontvangers van de 
nieuwsbrief, investeerders, zakelijke relaties en andere betrokkenen. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt 
op een wijze, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan 
derden. 
 
Gebruik van cookies 
 
Ikwileerlijkezuivel.nl maakt gebruik van analytische en functionele cookies en cookies van derden. Een cookie is 
een klein tekstbestand die ervoor zal zorgen dat dit wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. De 
cookies die Ikwileerlijkezuivel.nl gebruikt zijn alleen voor Ikwileerlijkezuivel.nl om u zo veel mogelijk 
gebruiksgemak te laten ervaren op onze website. Voor deze cookies is geen toestemming vereist, het gaat hierbij 
namelijk om de voorkeurs weergave die wordt opgeslagen en de informatie die wordt onthouden wanneer u naar 
een subpagina gaat. Hierbij wordt wel onthouden of er toestemming is voor het plaatsen van deze cookies. 
Eventueel misbruik kan worden opgespoord. Onze website kan doormiddel van cookies ook op de juiste manier 
worden geoptimaliseerd. Mocht u niet willen dat cookies uw gegevens opslaat, dan is er een mogelijkheid om u 
hiervoor af te melden zodat uw internetbrowser dit niet meer doet. De eerder opgeslagen informatie hiervan kunt 
u dan ook via de instellingen van uw browser verwijderen.  
 
Cookies van derden (third-party cookies) 
 
Cookies door derden worden geplaatst door o.a. Instagram, Facebook en LinkedIn waar wij mee werken. Hier 
hebben wij als Ikwileerlijkezuivel.nl verder geen invloed op het privacy-en cookiebeleid. Daarvoor verwijzen wij u 
verder naar het desbetreffende platform.  
 
Google Analytics 
 
Omdat Ikwileerlijkezuivel.nl met analytische cookies werkt om te zien waar onze bezoekers vandaan komen, welk 
besturingssysteem ze in gebruik hebben en welke artikelen worden gelezen, maken wij gebruik van Google 
Analytics. Deze informatie is van belang om zo goed mogelijk de website te kunnen optimaliseren en 
gebruiksvriendelijker te maken. 
 
 
Cookies uitzetten 
 
U heeft altijd de mogelijkheid om cookies uit te zetten van uw pc, smartphone of tablet. Zodra u dit doet is er wel 
een kans dat u opnieuw moet inloggen of iets opnieuw moet instellen. Cookies verwijderen gaat altijd via de 
instellingen en privacy van uw betreffende apparaat. Ook kunt u cookies verwijderen met een adblocker, deze 
blokkeert de privacy-onvriendelijke reclamecookies en laat de nuttige cookies door. Voor verdere informatie 
verwijzen wij u door naar de helpfunctie van uw eigen browser.  
 
 

Persoonlijke gegevens 

 
Zodra u onze website bezoekt heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te blijven zien, te verwijderen 

en/of te corrigeren. Daarnaast heeft u ook de volledige toestemming om de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ikwileerlijkezuivel.nl. Dit betekent dat u 

een eventueel verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen kunt inzien, 

corrigeren of verwijderen. Dit kan naar info@ikwileerlijkezuivel.nl. Omdat wij veiligheid voorop stellen, vragen wij u 

om met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen en te mailen met het mailadres waarmee u 

bent aangemeld. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na 

de verificatie worden deze kopieën/gegevens direct verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ikwileerlijkezuivel.nl


Nieuwsbrief  

 

We sturen alleen nieuwsbrieven met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming.  

Gebruik van de verzendservice "MailChimp" 

 

De Ikwileerlijkezuivel.nl nieuwsbrief wordt verspreid via "MailChimp", een nieuwsbrief verzendplatform van Rocket 

Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. 

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals andere informatie die in deze privacy statement 

wordt beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze 

informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze 

gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de 

verzending, de presentatie van de nieuwsbrief, economische doeleinden of om te bepalen uit welke landen 

ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om zelf met 

ontvangers te corresponderen of deze door te geven aan derden. We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en 

gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het privacy schild "Privacy Shield" van de 

VS en de EU en is vastbesloten om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming. Verder hebben 

we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp 

belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, het namens ons in overeenstemming met haar privacy 

beleid te verwerken en in het bijzonder om het niet bekend te maken aan derden. Het privacy beleid van 

MailChimp kan hier worden bekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/%22%20%5Co%20%22Mailchimp%20Privacy%22%20%5Ct%20%22_blank


Disclaimer 

 

Disclaimer voor www.Ikwileerlijkezuivel.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Ikwileerlijkezuivel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 

Ikwileerlijkezuivel.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website 

aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op 

een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de 

regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ikwileerlijkezuivel.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal 

of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ikwileerlijkezuivel.nl. 

Indien van toepassing  

Ikwileerlijkezuivel.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de 

informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of 

aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of 

opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Ikwileerlijkezuivel.nl aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 

www.Ikwileerlijkezuivel.nl op deze pagina. 

 

 

 

 

 


