
 

PRIVACY STATEMENT 

BrabantAdvies, geves0gd aan Brabantlaan 3 5216 TV ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: hHp://www.brabantadvies.com 
Brabantlaan 3 5216 TV ‘s-Hertogenbosch 
0733030286 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
BrabantAdvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- IP-adres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij 
verwerken 
Onze website en/of dienst heeT niet de inten0e gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online ac0viteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@brabantadvies.com, dan verwijderen wij deze informa0e. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 
BrabantAdvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 
BrabantAdvies neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautoma0seerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van BrabantAdvies) tussen zit.  

http://www.brabantadvies.com


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
BrabantAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
BrabantAdvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een weHelijke verplich0ng. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
BrabantAdvies gebruikt alleen technische en func0onele cookies. En analy0sche cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website op0maliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo 
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informa0e die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Concreet verzamelen we: 

Basisomgeving Anay0cs 

_GRECAPTCHA google.com HTTP 179 days 
First found URL: h Hps://w w w .brabantadvies.com/ 

Cookie purpose descrip0on: This cookie is used to dis0nguish between humans and bots. This is 
beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 

Ini0ator: Script tag 
Source: hHps://www.brabantadvies.com/ 
Data is sent to: United States (not adequate) 

Elementor brabantadvies.com HTML Persistent 
First found URL: h Hps://www.brabantadvies.com/blij-dat-brabantadvies-al-aardig-wortel-schiet/ 

Cookie purpose descrip0on: Used in context with the website's WordPress theme. The cookie allows 
the website owner to implement or change the website's content in real-0me. 

Ini0ator: Script tag, page source line number 1082 

Source: hHps://hb.wpmucdn.com/www.brabantadvies.com/6b52d182-
eee4-4adc-9454-9914114ad44b.js 

Data is sent to: United States (not adequate) 

 
local_storage_support_test twiDer.com HTML Persistent 
First found URL: hHps://www.brabantadvies.com/blij-dat-brabantadvies-al-aardig-wortel-schiet/ 

Cookie purpose descrip0on: The cookie is used in context with the local-storage func0on in the 
browser. This func0on allows the website to load faster by pre-loading certain procedures. 

Ini0ator: Script tag, page source line number 881 



Source: h Hps://syn dica0on .tw iHer.com/sefn gs?session 
_id=ab59a4cb05ebd9e196953dcc35899c452b03c6b1 

via hHps://plajorm.twiHer.com/widgets.js 

Data is sent to: United States (not adequate) 

 
rc::a google.com HTML Persistent 
First found URL: hHps://www.brabantadvies.com/ 

Cookie purpose descrip0on: This cookie is used to dis0nguish between humans and bots. This is 
beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 

Ini0ator: Webserver 

Source: google.com 

Data is sent to: United States (not adequate) 

 
rc::b google.com HTML Session 

First found URL: htps://www.brabantadvies.com/ 

Cookie purpose descrip0on: This cookie is used to dis0nguish between humans and bots. 

Ini0ator: Webserver 

Source: google.com 

Cookie scan report - 1/2Data is sent to: Un ited States (n ot adequ ate) 

 
rc::c google.com HTML Session 

First found URL: hHps://www.brabantadvies.com/ 

Cookie purpose descrip0on: This cookie is used to dis0nguish between humans a d bots. 

Ini0ator: Webserver 

Source: google.com 

Data is sent to: United States (not adequate) 

Category: Preferences (1) 

lang cdn.syndica0on.twimg.com HTTP 1 day 

First found URL: hHps://www.brabantadvies.com/blij-dat-brabantadvies-al-aardig-wortel-schiet/ 

Cookie purpose descrip0on: Remembers the user's selected language version of a website 

Ini0ator: Script tag, page source line n umber 881 

Source: hHps://cdn.syndica0on.tw img.com/0melin e/profile?
callback=__twHr.callbacks.tl_i0_profile_BrabantAdvies_olddn t=truedomain 



=www.braba tadvies.comlang=n lscreen_name=BrabantAdviessuppress_response_codes=tru 
et=1795522tz=GMT%2B 0000w ith _replies =false 

via hHps://plajorm.twiHer.com/widgets.js 

Data is sent to: United Kingdom (adequate). Adequate country under GDPR (EU) 

Category: Marke0ng (1) 

__widgetseGngs twiDer.com HTML Persistent 
First found URL: hHps://www.brabantadvies.com/blij-dat-brabantadvies-al-aardig-wortel-schiet/ 

Cookie purpose descrip0on: This cookie is set by TwiHer - The cookie allows the visitor to share 
content from the website on to their TwiHer profile. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 heeT het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeT 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeT u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisa0e, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heeT u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, 
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brabantadvies.com. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw iden0teitsbewijs bij het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. BrabantAdvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. BrabantAdvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt 
om een klacht in te dienen bij de na0onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via de volgende link: hHps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/0p-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
BrabantAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeT dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brabantadvies.com


