
Privacy Statement  

Uitgeverij BKK te Hoorn, doet haar best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze 

met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt 

beschermd en gewaarborgd. Uitgeverij BKK houdt alleen die persoonsgegevens bij die 

zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken 

en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.  

 

Uitgeverij BKK verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het 

gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het 

type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte 

computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur 

van de gebruikerssessie. Uitgeverij BKK houdt geen unieke persoonsgegevens bij 

(bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze 

informatie specifiek vermeldt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een 

cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer 

wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie 

opgenomen.  

 

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de 

instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt 

ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u 

alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt 

opgeslagen.  

 

Wanneer u via de website www.beroepskeuzekrant.nl de beroepskeuzekrant bestelt, 

worden uw gegevens geregistreerd en voor minimaal een periode van 5 jaar bewaard in 

ons bestelsysteem.  

 

Uitgeverij BKK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk 

mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend 

gebruiken met uw toestemming. Uitgeverij BKK zal uw persoonlijke gegevens niet aan 

derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 

betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.  

Uitgeverij BKK gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 

leveren:  

 

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en 

betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de 

hoogte te houden.  

• Om u bij een volgende bestelling makkelijk door het bestelproces te laten gaan, slaan wij 

met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw 

bestelling en het gebruik van onze diensten op.  

• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling 

van de website en over uitgaven van de Beroepenkrant. Als u hier niet langer prijs op stelt, 

kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@beroepkeuzekrant.nl.  

• Als u op www.beroepskeuzekrant.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een 



Secure Server. In uw Beroepenkrant account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe 

bestelling hoeft in te vullen.  

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 

helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  

Algemene Bepalingen  

 

1. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op de site ziet of leest onder het auteursrecht valt, 

tenzij anders vermeld, en niet gebruikt mag worden zonder de schriftelijke toestemming van 

Uitgeverij BKK met uitzondering van de gevallen bepaald door de Privacy Statement of in de 

tekst van de site. Uitgeverij BKK garandeert niet dat, indien u gebruik maakt van materiaal 

dat getoond wordt op de site, geen inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een derde partij.  

 

2. Het gebruik van en surfen op de websites van Uitgeverij BKK gebeurt op uw eigen risico. 

Uitgeverij BKK of enige andere partij betrokken in de creatie, productie of 

inwerkingstellingen van de site zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van directe, incidentele, 

resulterende, indirecte of punitieve schade die voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van de 

site. Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op de site u verstrekt "ALS 

DUSDANIG", ZONDER ENIGE WAARBORG, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET 

INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE WAARBORGEN VAN 

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-

VERTREDING.  

 

3. Elk bericht of materiaal dat u naar de site of één van de medewerkers van Uitgeverij BKK 

verzendt via e-mail of op een andere manier, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, 

suggesties, kritiek en dergelijke is, en zal als dusdanig behandeld worden, niet-vertrouwelijk 

en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt wordt eigendom van Uitgeverij 

BKK en mag gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot 

reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en verzending. Bovendien is 

Uitgeverij BKK vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken uit elk 

bericht dat u naar de site zendt voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruik maken van zulke 

informatie. Door deze site te gebruiken verschaft u Uitgeverij BKK bepaalde beperkte 

informatie over u en uw website gebruik en/of u gaat ermee akkoord dat Uitgeverij BKK deze 

informatie verzamelt. Uitgeverij BKK is vrij om deze informatie te gebruiken voor elk 

doeleinde dat aangewezen lijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de aanmaak van op 

jou afgestemde nieuwsbrieven alsook marketing doeleinden zoals bedoeld in alinea 1 onder 

“Bescherming persoonsgegevens”.  

 

4. Het gebruik van beelden van mensen of plaatsen die op de site getoond worden door jou, of 

door iemand anders met jouw toestemming, is verboden tenzij het specifiek toegestaan wordt 

door deze Privacy Statement of door een specifieke toelating die elders op de site verstrekt 

wordt. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan de wetten schenden op auteursrecht, 

handelsmerk, privacy en openbaarheid, alsook communicatiereglementen en -wetten.  

 

5. U mag geen onwettelijk, bedreigend, aantijgend, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, 

opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal verzenden of doorgeven of elk materiaal 

dat gedrag zou kunnen veroorzaken of bevorderen dat zou kunnen beschouwd worden als een 

strafbaar feit, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier één 



of andere wet overtreden. Uitgeverij BKK zal intens samenwerken met alle ordehandhavende 

instanties of gerechtelijke bevelen die Uitgeverij BKK verzoekt of beveelt om de identiteit te 

onthullen van iemand die dergelijke informatie of materiaal verzendt. Als de ingediende 

berichten/ commentaren/ kritiek niet beantwoorden aan de bovenvermelde eisen of 

onaanvaardbare taal bevatten, dan worden ze niet gepubliceerd. De beslissing om al dan niet 

te publiceren wordt genomen door Uitgeverij BKK volkomen naar haar eigen goeddunken. 

Uitgeverij BKK behoudt zich het recht voor om elke inzending te publiceren, te schrappen of 

goed te keuren op het moment dat ze verzonden wordt of op elk tijdstip nadien.  

Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen 

uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom 

deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.  

 

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u 

dan contact met ons op via deze website. Uitgeverij BKK kan op elk tijdstip deze Privacy 

Statement herzien door deze te actualiseren. U bent gebonden door dergelijke herzieningen in 

de Privacy Statement.  

 

Copyright ® 2010 Uitgeverij BKK Alle rechten voorbehouden. 

 


