Vastgoedfundament.com Privacy Policy
Vastgoedfundament.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de
persoonlijke informatie die aan Vastgoedfundament.com wordt verschaft op een vertrouwelijk wordt
behandeld. Vastgoedfundament.com gebruikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie alléén daarvoor
waartoe de gebruiker toestemming heeft verleend. Vastgoedfundament.com zal persoonlijke en vertrouwelijke
gegevens niet aan derden verschaffen.
Vastgoedfundament.com gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten en/of producten te
leveren:
•
•

•

•

Indien u ons contactformulier vult, hebben we uw naam, e-mailadresnodig om uw vraag of opmerking
te behandelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het contact met Vastgoedfundament.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de
website blijven optimaliseren.
Vastgoedfundament.com gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de
website. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven middels een e-mail aan
info@peoplecreate.nl.
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die Vastgoedfundament.com krijgt van
de bezoekers helpt Vastgoedfundament.com om de website verder te optimaliseren. U kunt dit
richten aan info@peoplecreate.nl.

Vastgoedfundament.com verkoopt uw gegevens niet
Vastgoedfundament.com zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen. De mensen van
Vastgoedfundament.com zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Vastgoedfundament.com kan cookies gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stelt
Vastgoedfundament.com in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van de website. Onze cookies geven informatie
met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de
website, Vastgoedfundament.com geen cookies ontvangt.
Indien u vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Vastgoedfundament.com, dan kunt u contact
opnemen met Jelmer Nanninga.
Op de website is de meest recente versie van de Privacy Policy van Vastgoedfundament.com in te zien.

