
Disclaimer 
Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld kunnen aan 
deze website geen rechten ontleend worden. Loesmasseert.nl aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 
inhoud en de vormgeving van deze website komen, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan 
loesmasseert.nl.

Privacyverklaring 
Om mijn activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van 
je te verwerken. Dat doe ik altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. 
Ik respecteer de privacy van jou als bezoeker en draag er zorg voor dat de persoonlijke infor-
matie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens 
verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website loesmasseert.nl. 
Ik verwerk de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het 
gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Ik verzamel slechts informatie die vrijwillig 
door jou ter beschikking is gesteld. Deze gegevens of informatie kan onder ander bestaan uit 
je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Gegevens worden niet met derden gedeeld 
tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is. 

Doel van de verwerking 
Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doelen: om goederen en diensten te leveren, 
om te bellen voor het geval dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, het 
informeren over wijziging van mijn diensten en producten, het verzenden van tips en acties, 
het afhandelen van een betaling. 

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. 
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de 
hierboven omschreven doeleinden.  Wanneer je van mening bent dat de persoonsgegevens 
niet (langer) juist of volledig zijn, kun je mij verzoeken de persoonsgegevens aan te vullen, 
te verbeteren, te beperken of te verwijderen.

Google
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel 
van de “Analytics”-dienst. Loesmasseert.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 

Facebook, LinkedIn en Instagram 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 
netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door 
Facebook, LinkedIn en Instagram zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en 
Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met 
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven. 
 
Aanpassen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van mijn diensten of website bent u automatisch 
gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
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