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In dit privacy beleid zal het woord ‘gebruiken’ het volgende kunnen omvatten; 
 
informatie opnemen met behulp van cookies op de computer het onderwerpen 
van informatie voor statistische redenen voor analyse of voor andere acties 
inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, plaatsen, evalueren, 
aanpassen, verwijderen, gebruiken, tonen, onthullen, verzenden of in vorm van 
een combinatie van genoemde acties van informatie verwerking binnen en door 
onze organisatie Het Nieuwe Web. 
 
Het Nieuwe Web is een besloten vennootschap en dit is de officiële naam van de 
organisatie en zal hierna ook genoemd worden als “HNW”, “de organisatie” of als 
“ons”, “wij”, “onze dienst(en)” of “onze”. 
 
Wij zijn erg serieus en voorzichtig als het gaat om privacy. Wij bieden u dit beleid 
ter informatie over ons beleid en procedures bij het gebruik maken van onze 
dienst. Wij verstrekken hierbij ook informatie over uw keuzes met betrekking tot 
informatie en dit beleid. 
 
Als er enige onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, kunt u ten aller tijde 
contact met ons opnemen via het daarvoor gemaakte contactformulier. 
 
Let op dat dit privacy beleid van tijd tot tijd zal worden aangepast naar inzicht van 
de organisatie. Kijkt u voor de nieuwste versies dus regelmatig op de pagina. 
 
 

1. Hoe wij aan onze informatie komen en deze gebruiken. 
 
Uw gegevens ontvangen 
Wij ontvangen informatie dat u zelf vrijwillig deelt door uw gegevens in te vullen 
middels ons  
 
Als u surft op www.hetnieuweweb.nl of onze diensten gebruikt zullen technische 
hulpmiddelen zoals inlog data en cookies informatie verzamelen zoals hieronder 
verder uitgelegd. 
 
Cookies en Log data 
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die u invult bij het contactformulier en 
om u te kunnen contacteren en identificeren. Persoonlijke gegevens kunnen 
omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw ‘echte’ naam, geslacht, adres, leeftijd, 
telefoonnummer, andere vrijwillige bijdrage en e-mailadres. 



 
We gebruiken ook andere, niet identificeerbare informatie die u verstrekt omvat 
onder andere maar is niet beperkt tot het registreren bij ons, het gebruik maken 
van onze diensten en uw handelen op onze website, waarbij niet per direct de 
oorsprong bij u terug te leiden is. Wij gebruiken deze niet identificeerbare 
informatie van u samen met dat van andere gebruikers van onze diensten in poging 
een betere kwaliteit en gebruikerservaring te bewerkstelligen en om te analyseren 
en begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. We mogen deze informatie ook 
(gecombineerd) gebruiken om bijvoorbeeld een dienst aan u te leveren aan de 
hand van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onder andere marketing, 
nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal dat u wellicht handig vindt. Als u op 
welk tijdstip dan ook, besluit geen van deze informatie te willen ontvangen, kunt u 
dit aangeven in de uiting zelf, onderaan bij het kopje: “uitschrijven”. 
 
Wij gebruiken uw gegevens om antwoord te geven op uw vragen, klachten en/ of 
opmerkingen. 
 
Wanneer u onze diensten gebruikt of alleen bezoekt slaat onze server automatisch 
data op dat uw eigen browser verstuurd wanneer u websites bekijkt/ bezoekt (‘Log 
Data’). Deze Log Data bevat informatie zoals welke browser u gebruikt, welke 
website u hebt bezocht voor u op onze website kwam, welke pagina’s u van onze 
diensten bezoekt, de tijd die u daar spendeerde, welke informatie u opzoekt van al 
onze diensten, de tijden en data van aanmelden bij onze diensten en andere 
statistieken. Wij gebruiken deze data om het gebruik van onze diensten te 
monitoren zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren, de 
functionaliteiten actueel kunnen houden en onze diensten beter kunnen 
aanpassen voor diens gebruikers. Ook wordt deze data gebruikt om te controleren 
of de bezoekers van onze diensten aan de vereisten voldoen om aan hun 
verzoeken te voldoen. 
 
Zoals vele diensten, gebruiken wij ‘Cookies’ om data te verzamelen. Een Cookie is 
een klein data bestand dat we sturen naar uw computer of mobiel apparaat. We 
gebruiken ‘session-id’ Cookies om beter inzicht te krijgen hoe u met onze diensten 
omgaat en hoe HNW gebruikers en bezoekers collectief onze diensten gebruiken 
en ervaren.  
 
Ook kunt u uw browser dusdanig instellen dat het geen Cookies accepteert of dat 
u wordt gewaarschuwd voordat Cookies van bezochte websites worden geplaatst 
op uw computer.  
 
Let wel dat door het verhinderen van Cookies het kan voorkomen dat u in sommige 
gevallen niet alle functies of diensten kunt gebruiken of sommige functionaliteiten 
niet volledig zullen werken. 
 
 
 
 



2. Hoe wij omgaan met uw informatie. 
 
Collectieve en niet identificeerbare data: 
Wij mogen niet identificeerbare data en het gedrag van het collectieve gebruik, 
waar geen persoonlijke informatie tussen zit, van onze diensten verstrekken aan 
derden voor analyse, demografische profilering en voor andere redenen. Voor 
deze collectieve analyses zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruikt worden. 
 
Hulpdiensten 
We maken gebruik van externe bedrijven en particulieren om onze diensten te 
vergemakkelijken en te verbeteren en om service-gerelateerde taken uit te voeren 
namens ons of zij helpen ons bij het analyseren van hoe onze dienst gebruikt 
wordt. Deze derde partijen hebben toegang tot uw persoonlijke informatie om 
deze taken uit te voeren en zijn verplicht uw gegevens niet openbaar te maken of 
te gebruiken voor andere doeleinden. 
 
Naleving van wetten en Rechtshandhaving 
HNW werkt samen met overheid en wethandhavers en private partijen om aan de 
wet te voldoen en erop toe te zien dat de wet wordt gehanteerd. Wij kunnen 
informatie verstrekken aan overheidsinstanties, wethandhavers of private partijen 
wanneer wij dit in onze overtuiging nodig achten. Of als het nodig is om een claim 
gehoor te geven, rechtszaken bij inbegrepen, of voor redenen zoals 
dagvaardingen, goederen of rechten en eigendommen van HNW te beschermen, 
of om een activiteit te stoppen of voorkomen dat een dreiging veroorzaakt, 
onethisch of illegaal is. 
 
Zakelijke acties 
HNW mag alle diensten of delen hiervan inclusief de in dit beleid genoemde 
gegevens en data verkopen, overdragen, verstrekken, delen of op andere manieren 
verwerken wanneer er een deel, delen of het geheel van HNW wordt 
samengevoegd, gereorganiseerd, verkocht, ontbonden, failliet verklaard, 
hergeorganiseerd of op andere dergelijke manier in een zakelijk besluit wordt 
betrokken. 
 
 

3. Uw keuzes met betrekking tot informatie 
 
Communicatie via e-mail 
Als u op geen manier wilt worden benaderd via email, kunt u dit ten aller tijden 
kenbaar aan ons maken via een email bericht of telefonisch contact. 
 
Cookies 
Als u op geen enkele wijze Cookies van onze diensten wilt ontvangen voor de 
hierboven genoemde doeleinden kunt u in uw browser, door het veranderen van 
de instellingen, ervoor kiezen om u te laten waarschuwen alvorens Cookies van 
websites die u bezoekt worden geïnstalleerd op uw computer of het accepteren 
van Cookies volledig uitzetten. Raadpleeg de technische informatie van uw 



browser. Wanneer u Cookies niet accepteert kan dit tot gevolg hebben dat u niet 
alle delen van onze dienst of alle functionaliteiten van onze diensten volledig kunt 
gebruiken. 
 
 

4. Koppelingen naar andere websites en diensten 
 
Onze dienst bevat enkele internet koppelingen naar websites van derden en online 
diensten. Als u ervoor kiest om deze websites of online diensten te bezoeken door 
op de koppeling te klikken, wordt u omgeleid naar de website van die derde of 
online diensten. Het feit dat we u kunnen koppelen naar een website of online 
dienst is niet een goedkeuring, machtiging of vertegenwoordiging op geen enkele 
wijze met die derde partij. Het feit dat we een koppeling plaatsen op onze dienst is 
geenszins inbreuk op privacy of beveiligingsbeleid. We hebben geen invloed of 
controle over derden of andere diensten waarnaar gekoppeld wordt en deze 
partijen mogen hun eigen Cookies op uw computer plaatsen of op andere 
manieren gegevens van u ontvangen en bewaren. Wij moedigen u aan het beleid 
van dergelijke websites of diensten goed door te nemen alvorens u ‘persoonlijke’ 
gegevens invult en daarmee vrijgeeft. 
 
 

5. Hoe wij informatie opslaan en beschermen 
 
Databeveiliging 
Wij geven om de beveiliging van uw gegevens. Wij gebruiken commercieel gezien 
redelijke middelen om integer met uw gegevens om te gaan en alle informatie 
veilig op te slaan. Echter, kunnen wij niet de garantie geven dat er nooit toegang 
tot de gegevens wordt gewonnen, gegevens worden ingezien, blootgesteld, 
gewijzigd of verwijderd door onbevoegde personen. 
 
Phishing 
Diefstal van identiteit en de praktijk die bekend staat als ‘Phishing’, baart ons grote 
zorgen. Het bewaken van uw gegevens en identiteit heeft onze hoogste prioriteit. 
Wij zullen nooit uw bankgegevens, login gegevens of persoonlijke data als 
sofinummers via een niet beveiligde of ongevraagde e-mail of telefoongesprek 
opvragen. 
 
Internationaal dataverkeer 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt, opgeslagen of worden bekeken op 
computers buiten uw land of staat of ander staatsgrond waar de privacy 
regelgeving wellicht minder streng is dan dat van uw eigen gebied. Als u buiten 
Nederland woont en ons voorziet van gegevens en informatie, verzend HNW uw 
persoonlijke gegevens naar Nederland om daar te worden verwerkt en opgeslagen. 
Uw instemming met dit beleid, gevolgd met uw inzending van dergelijke informatie 
is uw akkoord met deze overdracht. 
 
 



6. Hoe kunt u ons bereiken 
 
Als u na aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebt kunt u ons 
bereiken op het volgende adres:  
Het Nieuwe Web 
Boylestraat 40-3 
Telefoon: 0031 (318) 746 022 
of stuur ons een e-mail naar info@hetnieuweweb.nl. 
 
Directie van Het Nieuwe Web BV is in handen van de heer M. Rondon, algemeen 
directeur. 


