
Privacyverklaring 
 
Het is voor Luk Van Biesen uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan 
met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Het doel van dit Privacybeleid 
is u te informeren over de bescherming van die gegevens.  
 
Beheer en veiligheid 
 
De persoonsgegevens die Luk Van Biesen bekomt via deze site slaan wij op in 
beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij 
hiertoe hebben gemachtigd.  
 
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via e-mail. 
Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals 
beschreven in elke nieuwsbrief. 
 
Vertrouwelijkheid en juistheid 

 
Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of 
op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor 
de juistheid van de gegevens die u opgeeft en Luk Van Biesen is niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens. 
 
Doel 
 
Wij vragen niet méér gegevens op dan nodig en bewaren de gegevens niet langer 
dan vereist. Luk Van Biesen verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor 
direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die u zelf opgeeft, zoals 
het ontvangen van nieuwsbrieven.  
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering 
 
U heeft ten allen tijde recht op inzage in uw gegevens, evenals het recht fouten te 
laten verbeteren of gegevens te laten verwijderen uit het bestand. Stuur hiervoor 
een e-mail naar vtrefpunt@lukvanbiesen.be vanaf het e-mail adres waarvan u deze 
informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw 
verzoek binnen de vier weken behandelen.  
 
Minderjarigen 
 
Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Bent 
u nog geen 18, verzend dan geen gegevens over uzelf zoals uw leeftijd, geslacht, 
postadres enz. zonder het advies van uw ouders. Vraag hen eventueel te controleren 
of de website een privacybeleid heeft dat uw recht op privacy beschermt.  
 
 
 
 



Cookies  
 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele 
van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus 
nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere 
cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw 
browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw 
browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u 
in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies 
in dat geval of in het algemeen te weigeren.  
 
Luk Van Biesen is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het niet-respecteren van de privacywetgeving door sites waarnaar deze site 
verwijst of doorlinkt.  
 
Alle informatie over de privacywetgeving is te vinden op een speciale website van de 
overheid: www.privacycommission.be . 
 
Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar 
vtrefpunt@lukvanbiesen.be. Wij zullen er dan zo snel mogelijk op antwoorden.  
 
 
	


