Cookies
Net als elke andere website maakt Iktikhet.nl gebruik van cookies om deze website goed te laten
werken.
In het kader van de EU-wetgeving moet Iktikhet om uw toestemming vragen. Accepteert u de cookies
zodat deze website kan functioneren. Bij een volgend bezoek aan deze site zal dit u niet weer gevraagd
worden (tenzij u deze site vanaf een andere computer bezoekt.) Door gebruik te maken van deze
website gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacybeleid (zie hieronder.)Een cookie is een
klein stukje tekst dat door uw browser tijdelijk op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Dit is een gangbare methode voor websites en browsers.
Iktikhet.nl past deze methode ook toe, echter alleen voor het verkrijgen
van anonieme websitestatistieken via Google Analytics, en tijdelijk voor gegevens die u in formulieren
op deze site invult.
Dit is een functionele toepassing om het gebruiksgemak voor u te vergroten.
Het gebruik van cookies is veilig.
Persoonlijke informatie zoals uw telefoonnummer of e-mailadres kan uit deze cookies niet worden
verkregen. Ook kan er geen persoonlijke informatie worden opgeslagen.

Privacybeleid
Iktikhet.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze
website.
Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over
uw privacy.
Iktikhet neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. U kunt
deze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie
hoeft vrij te geven. Indien u echter gebruik wenst te maken van de Iktikhet-producten of diensten is
het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke
gegevens voor het doen van een boeking en/of betaling.
In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals
bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen, verstrekt u (persoons-)gegevens.
Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam en e-mailadres worden door ons
verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten
en nieuws.
Iktikhet besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt Iktikhet vragen uw
persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@iktikhet.nl. U
kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar ditzelfde adres. Iktikhet doet er
alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen
geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het
Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Iktikhet heeft hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op,
servers in de Verenigde Staten. Door het anoniem maken van deze informatie, voldoen wij aan de
Privacy Wetgeving.
Met de partners van Iktikhet.nl die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun
rekening kunnen nemen, is Iktikhet overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal
beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. U dient zich
ervan bewust te zijn dat Iktikhet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites
en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of
bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via info@iktikhet.nl

