
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die mijn website bezoekt. 

1. Beheer 
De website www.bizz-id.nl wordt beheerd door mij persoonlijk. Mijn contactgegevens zijn te vinden op de site. 

2. Gegevens van bezoekers 
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bizz-id.nl worden permanent bewaard, maar wel 
anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Bizz ID zorgt voor een goede 
beveiliging van de opgeslagen gegevens. Bizz ID kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de 
volgende doeleinden gebruiken: 

▪ Het sturen van één of meerdere mails met gevraagde informatie, bestanden of materialen. 
▪ Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan ik denk dat het 

kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich 
laten uitschrijven uit het mailbestand. 

▪ Bizz ID zal nooit gegevens met derden delen. 
 

3. Cookies 
Tegenwoordig maakt praktisch elke website gebruik van cookies. Bizz ID ook. Cookies zijn eigenlijk niets meer dan kleine 
tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst als je een website bezoekt. In zo'n cookie wordt informatie 
opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Bizz ID de bezoeker bij een volgend bezoek nog 
beter van dienst zijn. Als je precies wilt weten wat ze doen en waarvoor ze gebruikt worden, dan kun je hier meer lezen 
over cookies. De bezoeker zal bij toepassing van cookies zelf kunnen bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. 
Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste 
geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze 
mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden 
verwijderd, ook weer via de browser. Ik maak voor de volgende toepassingen gebruik van cookies: 
 

Google Analytics 
Ik maak gebruik van Google Analytics om een indruk te krijgen van de manier waarop bezoekers omgaan met de 
site. Met behulp van Google Analytics valt bijvoorbeeld te achterhalen met welke browsers bezoekers mijn site 
bekijken, wat de meest populaire pagina's zijn, en via welke weg ze op de site terecht zijn gekomen. (Lees hier 
meer over het privacy-beleid van Google Analytics.) 
 
Sociale netwerken 
Onderaan de website staan knoppen om een pagina te kunnen bookmarken of die te kunnen delen op sociale 
netwerken als Facebook en Twitter. Ook deze toepassingen maken gebruik van cookies. 
 
Affiliate partners 
Soms verwijs ik naar bedrijven die aanvullende diensten of producten aanbieden. Als deze verwijzing tot een 
aankoop leidt, ontvang ik daarvoor in sommige gevallen een vergoeding. Om te kunnen bepalen of een aankoop 
afkomstig is van een bezoeker van www.bizz-id.nl, wordt ook gebruikgemaakt van cookies. 

4. Vragen 
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Bizz ID. De contactgegevens staan vermeld op de 
website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy. 

5. Disclaimer 
Bizz ID is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt 
gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

Alle informatie die Bizz ID communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle 
software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen 
risico. Ofschoon ik de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de site en de producten en diensten, kan ik niet 100% 
garanderen dat de geboden informatie correct is. Ik zou het wel op prijs stellen, indien je me erop wijst als er onjuistheden 
in de website staan vermeld. 
Bizz ID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als 
softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website 
of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en 
of de door Bizz ID verzonden email. 
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs 
gesteund door Bizz ID. Ik houd me ook het recht voor om reacties niet te plaatsen, indien ik de inhoud kwetsend of 
beledigend vind ten aanzien van anderen. 
Bizz ID kan eveneens nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of 
diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan. 

http://www.bizz-id.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

