
Privacybeleid Hilverportal 
Het privacybeleid van Hilverportal 

 

Hilverportal is als community-website verantwoordelijk voor het gebruik van alle aanwezige 
persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We vinden het 
belangrijk dat u als deelnemer weet hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en nemen uw 
privacy uiterst serieus. 

Daarnaast is het gebruik van Hilverportal te allen tijde onderworpen aan de voorwaarden die 
naast ons privacybeleid van toepassing zijn. 

 

Wij respecteren uw privacy en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te 
beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u Hilverportal 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring 
verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op diensten van Hilverportal (deze website). U dient zich 
ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en 
bronnen waar op deze website naar verwezen wordt. Door gebruik te maken van deze website 
geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich registreert als deelnemer bij deze website, vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van deze website goed uit te 
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. Deze aanvullende gegevens worden eveneens opgeslagen op 
beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze deelnemers, 
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van functionele 
"cookies" (tekstbestandjes die tijdelijk op uw computer worden geplaatst) om de diensten op de 
website uit te kunnen voeren en om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 



Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies voor het bewaren en/of verzamelen van 
persoonlijke gegevens. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben 
verkregen. 

Derden 
Uw persoonlijke informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie 
intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. 

Wijzigingen 
Het hier beschreven privacybeleid is afgestemd op het huidige aanbod van diensten op deze 
website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot 
wijzigingen van het privacybeleid. Het is raadzaam om regelmatig het privacybeleid op deze 
pagina te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle geregistreerde deelnemers van deze website de mogelijkheid tot het inzien, 
veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is 
verstrekt. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op deze en andere 
websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
via: info@hilverportal.nl 

 

 

 

 

mailto:info@hilverportal.nl


Voorwaarden Hilverportal 
De gebruiksvoorwaarden van Hilverportal 

  

Welkom op onze website. We bieden deze website aan als een dienst voor onze deelnemers. 
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de hieronder beschreven 
gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden svp met aandacht. Als u niet akkoord gaat 
met de voorwaarden, zou u deze website niet moeten gebruiken. 

Acceptatie van Overeenkomst 
U gaat akkoord met de voorwaarden, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden 
("Overeenkomst") met betrekking tot onze website ("Deze Website"). Deze Overeenkomst omvat 
de gehele en enige overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle eerdere of huidige 
overeenkomsten en garanties met betrekking tot Deze Website, de inhoud, producten of diensten 
aangeboden door of via Deze Website. De laatste Overeenkomst wordt geplaatst op Deze 
Website en u zou hiervan kennis moeten nemen voordat u Deze Website gebruikt. 

Auteursrecht 
De inhoud, organisatie, afbeeldingen, vormgeving en andere zaken gerelateerd aan Hilverportal 
zijn auteursrechtelijk beschermd. U verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud, documenten 
en andere materialen, bekeken via Hilverportal. 

Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Als u 
meent dat uw werk onrechtmatig is gebruikt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Beperkt gebruiksrecht 
Het bekijken, afdrukken of downloaden van iedere inhoud, afbeelding, formulier of document van 
Hilverportal geeft u enkel een beperkt, niet exclusief recht voor persoonlijk gebruik door u en niet 
voor herpublicatie, verspreiding of verkoop in welke vorm dan ook. 

Redactie en verwijderen 
Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht informatie of andere inhoud van Hilverportal 
redactioneel aan te passen of te verwijderen. 

Niet overdraagbaar 
Uw recht om Hilverportal te gebruiken is niet overdraagbaar. Ieder wachtwoord of recht aan u 
verstrekt om informatie of documenten van of via Hilverportal te verkijgen, is niet overdraagbaar. 

 

 

https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/guest


 

Disclaimer Hilverportal 
Disclaimer van Hilverportal 

 
In deze disclaimer wordt verstaan onder: De Eigenaar: de eigenaar van Hilverportal; gebruik(en): 
alle denkbare handelingen; u: de deelnemer (bezoeker) van Hilverportal; De Inhoud: alle in 
Hilverportal aanwezige inhoud; 

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van Hilverportal. Door de pagina's te 
gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

De Inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, De Eigenaar 
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De 
Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan Deze Website gekoppelde bestanden 
en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van De Inhoud 
of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de 
getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons 
te worden verzocht. 

Diensten van derden 
Deze Website geeft toegang tot producten of diensten van derden ("Leveranciers") die u kunt 
gebruiken of verwerven. U begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor producten of diensten 
van Leveranciers. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot 
gebruik en levering van producten en diensten. Wij zijn geen partij in de transacties tussen u en 
Leveranciers. 

Privacybeleid 
Ons Privacybeleid, dat tussentijds kan worden aangepast, maakt deel uit van deze 
Overeenkomst. 

Links naar andere websites 
Deze Website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en 
correctheid van dergelijke websites. Het opnemen van links naar andere websites impliceert niet 
dat wij akoord gaan met de inhoud van de websites. 

•  
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