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Privacy Policy 

For the English version of this Privacy Policy please see page 3 and 4. 

Fleur Brunninkhuis doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy Policy kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden 
verwerkt als u www.fleurbrunninkhuis.com bezoekt of een transactie of overeenkomst met 
Fleur Brunninkhuis afsluit.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Deze Privacy Policy is opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Alle rechten die u als consument hebt onder de AVG vindt u hier.  

Fleur Brunninkhuis verzamelt uitsluitend persoonsgegevens om het gebruiksgemak van 
www.fleurbrunninkhuis.com te optimaliseren, om transacties en overeenkomsten uit te 
voeren en om in te spelen op persoonlijke wensen en behoeften.  
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Fleur Brunninkhuis gebruik van diensten 
en plug-ins van derden. Deze partijen voldoen aan de richtlijnen van de AVG.  
 
Cookies 
Informatie over uw websitegebruik wordt verzameld door cookies. Dit zijn kleine 
tekstbestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik 
van cookies via de instellingen in uw browser uitschakelen. 

Google Analytics  
Door het plaatsen van cookies analyseert Google Analytics informatie waardoor Fleur 
Brunninkhuis het gebruiksgemak op www.fleurbrunninkhuis.com kan verhogen. Hiervoor 
heeft Fleur Brunninkhuis een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google zal de 
laatste 3 cijfers van uw IP-adres niet verwerken, waardoor uw gegevens zijn geanonimiseerd. 
Ook deelt Fleur Brunninkhuis geen gegevens voor advertentiedoeleinden en maakt geen 
gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.  

Sociale Media  
Om het delen van informatie op www.fleurbrunninkhuis.com zo gemakkelijk mogelijk te 
maken heeft Fleur Brunninkhuis sociale media buttons van Instagram, Facebook en LinkedIn 
geplaatst. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring 
van Instagram, Facebook en LinkedIn om te zien wat er gebeurt met uw gegevens. 

Nieuwsbrief 
Door uw naam en e-mailadres in te vullen op www.fleurbrunninkhuis.com en aan te geven 
dat u de maandelijkse nieuwsbrief van Fleur Brunninkhuis graag wilt ontvangen, geeft u 
toestemming dat Fleur Brunninkhuis uw gegevens voor dit doel mag gebruiken. Fleur 
Brunninkhuis gebruikt MailChimp om haar nieuwsbrief te personaliseren en te versturen. De 
door u verstrekte gegevens worden verwerkt door MailChimp in overeenstemming met hun 
Privacy Policy en Voorwaarden. 
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Contactformulier 
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op www.fleurbrunninkhuis.com worden 
uw gegevens versleuteld naar Fleur Brunninkhuis verstuurd (https://). Fleur Brunninkhuis 
behandelt uw gegevens altijd vertrouwelijk.  

Moneybird 
In het geval van een overeenkomst zal Fleur Brunninkhuis uw naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres opvragen, en indien er sprake is van een zakelijke transactie, ook uw KvK 
nummer. Fleur Brunninkhuis gebruikt het boekhoudprogramma Moneybird om facturen te 
versturen. Fleur Brunninkhuis heeft met Moneybird een verwerkersovereenkomst gesloten 
waarin de privacy van uw gegevens is gewaarborgd.  

Inzage- en aanpassingsrecht 
Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Fleur Brunninkhuis, worden uw naam en e-
mailadres voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft het recht om deze op elk gewenst 
moment in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast mag u uw toestemming 
om uw gegevens voor de nieuwsbrief te gebruiken intrekken. Uw gegevens worden dan uit 
de MailChimp database van Fleur Brunninkhuis verwijderd. Dit kunt u doen door een e-mail 
te sturen naar: fleurbrunninkhuis@gmail.com.  

Contact & Vragen 
Fleur Brunninkhuis (www.fleurbrunninkhuis.com, KVK: 69144869, btw: NL126268988B01) 
wordt vertegenwoordigd door Fleur Brunninkhuis. U kunt contact met haar opnemen door 
een e-mail te sturen naar fleurbrunninkhuis@gmail.com. 

Disclaimer  
Fleur Brunninkhuis behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment aan te 
kunnen passen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen.  

Versie: Privacy Policy 20 mei 2018. 
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Privacy Policy 
De Nederlandse versie van deze Privacy Policy staat op pagina 1 en 2. 

Fleur Brunninkhuis is committed to protect the privacy of your personal data. This Privacy 
Policy explains how your data is used if you visit www.fleurbrunninkhuis.com or make an 
agreement with Fleur Brunninkhuis.  
 
General Data Protection Regulation 
This Privacy Policy adheres to the General Data Protection Regulation (GDPR). The rights you 
have under the GDPR can be found here.  

Fleur Brunninkhuis only collects data to enhance the user experience of 
www.fleurbrunninkhuis.com, to perform transactions or agreements and to facilitate 
personal wishes and needs.  
 
Fleur Brunninkhuis uses third party services and plug-ins to process data. These all comply 
with the rules of the GDPR. 
 
Cookies 
Cookies collect information about the way you use a website. Cookies are small files which 
are stored on a user’s computer. You can disable cookies via the settings in your browser.  

Google Analytics  
Google Analytics uses cookies which allows Fleur Brunninkhuis to analyze and enhance your 
user experience on www.fleurbrunninkhuis.com. Fleur Brunninkhuis has signed a Data 
Processing Agreement with Google. This states that your data will stay anonymous. Your 
data won’t be shared for advertisement purposes and won’t be used in conjunction with any 
other Google services. 

Social Media  
To enable social media sharing, www.fleurbrunninkhuis.com includes Instagram, Facebook 
and LinkedIn buttons. These parties may possibly store cookies to your computer. Please 
read the privacy policies of Instagram, Facebook and LinkedIn to understand what happens 
with your data.  

Newsletter 
By filling out your name and email on www.fleurbrunninkhuis.com to receive Fleur 
Brunninkhuis’ newsletter, you approve that Fleur Brunninkhuis uses your data for this 
purpose. Fleur Brunninkhuis uses MailChimp to personalize and send her newsletter. Your 
name and email will be processed by MailChimp as agreed in their Privacy Policy and Terms 
of Use. 

Contact Form 
When you use the contact form on www.fleurbrunninkhuis.com, your information will be 
safely encrypted and send to Fleur Brunninkhuis (https://). Fleur Brunninkhuis will always 
treat your information confidentially. 
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Moneybird 
In case of a coaching or other service agreement, Fleur Brunninkhuis will request your name, 
address, phone number and email. Fleur Brunninkhuis uses Moneybird to send invoices. 
Fleur Brunninkhuis has signed a Data Processing Agreement with Moneybird in which the 
privacy of your data is enclosed. 

Data Rights 
If you subscribe to Fleur Brunninkhuis’ newsletter and consent to this Privacy Policy, your 
name and email will be saved for an indefinite period of time. You have the right to request 
access, rectification or erasure of your data at any time. You may also withdraw your 
consent. In that case, your data will be removed from Fleur Brunninkhuis’ database on 
MailChimp. If any of the above applies, please send an email to: 
fleurbrunninkhuis@gmail.com.  

Contact & Questions 
Fleur Brunninkhuis (www.fleurbrunninkhuis.com, Dutch Chamber of Commerce: 69144869, 
btw: NL126268988B01) is represented by Fleur Brunninkhuis. You can contact me by sending 
an email to fleurbrunninkhuis@gmail.com. 

Disclaimer  
Fleur Brunninkhuis may amend this Privacy Policy at any moment in time without informing 
the visitor. 

Version: Privacy Policy May 20, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


