
Privacy statement 

De Haveables.com website verzamelt persoonsgegevens. Hoe en waarom we dit doen staat 

hieronder beschreven in dit privacy statement.  

Contactgegevens 

Haveables.com is via de e-mail of het contactformulier op de website te bereiken. Het e-mail adres 

waarnaar u een mail kunt sturen is blog(at)haveables.com. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Om onze websitebezoekers en klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we in sommige 

gevallen om enkele persoonsgegevens te verstrekken zoals naam, e-mail adres en andere relevante 

gegevens voor het verwerken van een reactie. Dit kan bij het invullen van het contactformulier of 

een andere vorm van inschrijving via onze website. Die gegevens gebruiken we om vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden. Daarnaast verzamelt de Haveables website gebruikersstatistieken. Deze 

zijn bedoeld om de werking van de website te verbeteren. 

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens 

• Om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers de website gebruiken om de ervaring 

op de website te verbeteren. 

• Het aanpassen van de website op persoonlijke wensen en behoeften 

• Ter verbetering van de website 

• Versturen van een nieuwsbrief 

• Reageren op een contactaanvraag via de website 

• Verbeteren van de effectiviteit van de marketing activiteiten 

Links naar andere websites 

Haveables bevat links naar andere websites. Hou er rekening mee dat wanneer u op deze links klikt u 

niet meer op de Haveables website bent en naar de andere website toegaat. Deze sites zijn niet van 

ons en op deze sites wordt aangeraden om de desbetreffende privacy statement door te nemen. De 

privacy statement kan namelijk afwijken van de Haveables privacy statement. 

Cookies en vergelijkbare technieken die de site gebruikt 

Haveables gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn stukje informatie die uw 

internetbrowser opslaat op uw computer. Bij het eerste bezoek aan de website wordt u 

geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd of u akkoord gaat met de plaatsing ervan. 

Met behulp van de cookies zorgen we ervoor dat de website goed functioneert en dat we de website 

kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies om surfgedrag bij te houden zodat we op maat 

gemaakte advertenties en content kunnen aanbieden die aansluit bij de doelgroep.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Wanneer u de cookies van uw browser wilt verwijderen kunt u de gratis software 

CCleaner downloaden. Deze is zeer goed in het verwijderen van cookies van uw computer. 

Disclaimer 



Bij het maken en onderhouden van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 

Echter bestaat evengoed de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer juist is. Haveables 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op 

basis van de content op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen worden 

ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. 

De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader 

advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Haveables 

aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks Haveables zorgvuldigheid in acht neemt 

bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die 

betrouwbaar geacht worden, staat Haveables niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van 

de geboden informatie. 

Copyright 

De rechten de content van de website berusten bij Haveables. Het is niet toegestaan om de content 

zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, delen of verspreiden. 

Wetgeving, ethiek en jurisprudentie 

De wetgeving en jurisprudentie rondom, met name, privacy en persoonlijke gegevens gebruik is 

helaas complex en zeker nog niet altijd volledig duidelijk. Haveables tracht wetgeving na te leven. Bij 

twijfel, of het ontbreken van duidelijkheid, nemen we onze eigen ethische grenzen als uitgangspunt. 

Dat betekent dat we in die gevallen persoonlijke gegevens nooit zullen gebruiken voor, volgens ons, 

onoorbare doeleinden. 

Wijzigingen 

Wij houden ons het recht voor om de info op deze website, inclusief deze tekst, te wijzigen wanneer 

we van mening zijn dat deze niet correct is. Wanneer u twijfelt over de juistheid van deze informatie 

kunt u contact met ons opnemen. 


