
Privacy- en cookieverklaring Maximaal Geluk  
 
Bedrijfsgegevens  
Maximaal Geluk	 
Tuunhamer 2 	 
3829 EG Hooglanderveen 	 
Tel: 06-25191371 	 
E-mailadres: info@maximaalgeluk.nl  
KvK-nummer: 71289313  
 
Privacy  
Persoonsgegevens worden bij Maximaal Geluk zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat ik:  
•  duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik de persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik 
op het moment dat ik jouw persoonsgegevens vraag en via deze privacyverklaring;   
•   je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;   
•  het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer ik meer vraag 
dan noodzakelijk is, dan doe ik dat alleen met jouw expliciete toestemming. Ik leg je in 
dat geval helder uit waarom ik deze aanvullende gegevens vraag;   
•   jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de 
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;   
•  passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te 
beschermen.   
    
Gebruik van persoonsgegevens   
Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is 
namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.  
 
Persoonsgegevens 	 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kan ik de volgende 
persoonsgegevens van jou verwerken:   
•   e-mailadres   
•  NAW-gegevens   
•   telefoonnummer   
•   vragen die jij aan mij stelt en/of meldingen en informatie die jij aan mij doorgeeft. 



Doeleinden  
Bovenstaande gegevens verwerk ik voor een of meer van de volgende doeleinden 
(mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):   
•  om jou de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een cursus via mijn website 
en gebruik te maken van al mijn functionaliteiten en diensten.   
•  om jou (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.  
•  om jouw vragen te beantwoorden of contact op te nemen via e-mail, per post of 
telefonisch.   
•  om mijn website te verbeteren.   
 
Verstrekking aan derden   
 
De door jou verstrekte gegevens geef ik door aan derde partijen als dat noodzakelijk is 
voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. 
Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 
tenzij dit wettelijk verplicht is.   
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Maximaal Geluk in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen.	 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 
sturen naar info@maximaalgeluk.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
binnen vier weken een reactie op je verzoek.   
 
Bewaren   
Maximaal Geluk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je 
ingeschreven staat voor een nieuwsbrief bewaart Maximaal Geluk jouw gegevens. 
Mocht je je uitschrijven voor een nieuwsbrief dan worden jouw gegevens   
binnen twee weken verwijderd. Als jij een product/dienst bij Maximaal Geluk hebt 
afgenomen, bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.  
 
Beveiligen  
Maximaal Geluk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate 
en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maximaal 
Geluk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 



van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact 
op via e-mail.  
 
Autoriteit Persoonsgegevens  
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan 
heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt  
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Cookies  
Wat zijn cookies? 	 
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt 
opgeslagen wanneer je mijn website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende 
bezoek naar de website worden teruggestuurd. Zo kan mijn website je herkennen. 
Waarom cookies? 	 
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je mijn website veilig kunt bezoeken. 
De cookies zorgen er ook voor dat zichtbaar is hoe de website wordt gebruikt en hoe 
deze verbeterd kan worden. 	 
Welke cookies gebruiken wij? 	 
Functionele en analytische cookies 	 
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies 
kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.  
Tracking cookies	 
Om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, maakt Maximaal Geluk 
gebruik van Google Analytics. Zo wordt zichtbaar hoe de website wordt gebruikt en 
hoe de website verbeterd kan worden. 	 
Toestemming tracking cookies  
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. 	 
Verwijderen cookies 	 
Je kunt zelf je cookies verwijderen. Hiervoor ga je naar je internetbrowser, bijvoorbeeld 
Internet Explorer of Safari. De helpfunctie van je internetbrowser geeft uitleg hoe je dit 
doet.  
 
Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 1 september 2020.  


