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Je privacy is van groot belang voor Van Leeuwen Feng Shui. Wij houden ons aan de
privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die jij met ons hebt
gedeeld.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met
ons op (zie onderaan).

De onderneming
Van Leeuwen Feng Shui adviseert particulieren en bedrijven met betrekking tot hun woonwerkomgeving. Met als doel het bevorderen van woon- werkgeluk.
Van Leeuwen Feng Shui geeft cursussen, workshops en consulten die worden ingericht naar
de vraag van de klant met betrekking tot prettiger wonen en/of werken.

Verzamelen van gegevens
In deze website kunt u ervoor kiezen contact op te nemen via e-mail. In dat geval vragen wij u
uw e-mailadres in te voeren. Wij gebruiken uw e-mailadres slechts voor het opnemen van
contact en kennis te nemen van uw vraag. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere
doeleinden dan hiervoor beschreven.
Wanneer u besluit onze diensten af te nemen zullen we uw toestemming vragen voor het
bewaren en het gebruik van uw persoonsgegevens.
Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers
verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.
Bij het bezoek aan onze website verwerken wij geen andere persoonsgegevens. Wij gebruiken
geanonimiseerde meta data om te bekijken hoeveel artikelen op de website worden gelezen.

Doel en verwerking van gegevens
Van Leeuwen Feng Shui gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor
beschreven doeleinden en procedures.
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens
gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan
derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de
bezoeker ze heeft achtergelaten.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes
af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven
(PostNL) om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling
van je bank of creditcardmaatschappij (Mollie). Hiervoor gebruiken wij de door jou
ingevoerde gegevens, zoals je e-mailadres.
Dit doen we op basis van je toestemming, hier vragen we uitdrukkelijk om. Wij bewaren deze
informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke
bewaarplicht). De opslag van gegevens is in digitale en/of (gedrukte) vorm. Onze boekhouder
kan de gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst.

Nieuwsbrieven
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over
onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees, Deze gegevens worden bwaard totdat je het
abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen jou graag soms reclame kunnen sturen over aanbiedingen of nieuwe producten of
diensten. Dit doen we via e-mail en social media en kan een enkele keer per post zijn. Je kunt
op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Websites derden
Deze website bevat ook mogelijk ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het
domein vanleeuwenfengshui.nl, Van Leeuwen Feng Shui is niet verantwoordelijk voor de
manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen
daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of intstellingen
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en
vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. Wij verstrekken uw gegevens
niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan zodat je niets steeds hoeft in te vullen. Maar we kunne er ook mee zien dat je ons
weer bezoekt.
Wanneer je onze site voor het eerst bezoekt tonen we een melding met uitleg over cookies.
Als je daarna onze site verder gebruikt, nemen we aan dat je geen bezwaar hebt tegen deze
cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommigen dingen in de
website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers op onze site terechtkomen.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken over wat zij mogen bijhouden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien.
Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om
de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Wijzigingen Privacyverklaring
Vanleeuwenfengshui.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt
maakt van de website zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. Vanleeuwenfengshui.nl is te bereiken via de
contactgegevens op: www.vanleeuwenfengshui.nl/contact
Van Leeuwen Feng Shui is onderdeel van De Bruin Human Development B.V. deze is gevestigd
aan de Rozengaarde 36, 3831 CD Leusden. KvK 32140822

