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Puntsgewijs is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in het bedrijf. Puntsgewijs ziet het dan ook als 

een verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laat Puntsgewijs u weten 

welke gegevens er worden verzameld als u de website bezoekt en waarom deze gegevens worden 

verzameld.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die Puntsgewijs aanbiedt. Puntsgewijs is niet 

verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken 

van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.  

 

Privacy 

Puntsgewijs respecteert de privacy van de bezoekers van de website Puntsgewijs en draagt er zorg 

voor dat persoonlijke informatie dus u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

 

Gebruik van mijn diensten 

Wanneer u zicht aanmeldt voor een van de diensten van Puntsgewijs, vragen we u om 

persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen 

voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Puntsgewijs. Puntsgewijs 

zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover het beschikt.  

 

Communicatie 

Wanneer u gebruikt maakt het van contactformulier of een email of een ander bericht naar 

Puntsgewijs verstuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vraagt Puntsgewijs naar 

persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn, zodat het mogelijk wordt om uw 

vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de 

eigen beveiligde server van Puntsgewijs. Puntsgewijs zal deze gegevens niet combineren met andere 

persoonlijke gegevens waarover het beschikt.  

 

Cookies 

Puntsgewijs verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, 

zodat de diensten die Puntsgewijs aanbiedt hierop afgestemd kunnen worden.  

De website van Puntsgewijs maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe de 

gebruikers de site gebruiken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.  

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan 
bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Wij gebruiken deze informatie 
om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en 
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 
Permanente cookies 
Met behulp van een permanente cookie kan de website u herkennen wanneer u de website opnieuw 
bezoekt. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan Puntsgewijs die 
via een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. U bespaart 
daarmee tijd en de website is gebruiksvriendelijk. Permanente cookies kunt u verwijderen via de 
instellingen van uw browser. 
 



Doeleinden 

Puntsgewijs verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Puntsgewijs van tevoren uw toestemming hiervoor 

heeft verkregen. 

 

Social media 

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van 

stukjes code die van deze sociale netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 

cookies geplaatst. Puntsgewijs heeft daar geen invloed op. 

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met 

ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

 

Aanpassing privacyverklaring 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Deze privacyverklaring is afgestemd 

op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Puntsgewijs behoudt zich het recht voor 

deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. 

 

Vragen 

Heeft u vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact op via het contactformulier. 

   

 

  

 

 


