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Privacy beleid Praktijk DUS, counselling & natuurgeneeskunde  
 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Praktijk DUS, counseling & 

natuurgeneeskunde (verder Praktijk DUS). Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Privacy 

nemen wij heel serieus! 

 

Bescherming persoonsgegevens: 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid (dit bevat 
tevens ons cookiebeleid). Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of 

verstrekt. 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 
 

Over Praktijk DUS: 

www.praktijk-dus.nl wordt beheerd en onderhouden door Nico Kempkens en Daphne 

Kempkens-Utens. 
 

Praktijkgegevens: 

Praktijk DUS, counselling & natuurgeneeskunde 

Eikstraat 11 

6101 BD Echt 
 

Mailadres: Info@praktijk-dus.nl 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 50408232 
 

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt: 

Praktijk DUS kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat jij gebruik maakt van de 

diensten van de onderneming en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website van Praktijk DUS aan haar verstrekt. 

 

Voor cliënten geldt dat deze voorafgaand aan het behandeltraject een afzonderlijk 

privacy verklaring ondertekenen waarin het privacy beleid ten opzichte van het 
behandeltraject is opgenomen. 

 

Voor bezoekers van deze website, personen die een contactformulier op deze website 

invullen of deelnemers aan een cursus of workshop geldt dat Praktijk DUS de volgende 

persoonsgegevens verwerkt. 
- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Mailadres 
- IP-adres 

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt? 

Praktijk DUS verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen nadat jij 
hier om hebt verzocht via het invullen van een contactformulier.  Dit kan zowel 

telefonisch als per mail zijn. 

Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt om te communiceren over een cursus of 

workshop waarvoor jij je hebt opgegeven of waarover je informatie hebt gevraagd. 

Als laatste worden de gegevens gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven of 
andere marketingdoeleinden. 

 

Beveiliging persoonsgegevens: 

Praktijk DUS neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

http://www.praktijk-dus.nl/


 2 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Praktijk 

DUS maakt gebruik van een SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens 

niet in verkeerde handen vallen. 

 
Google analytics: 

Praktijk DUS wil graag weten hoeveel bezoekers de website heeft en welke pagina’s van 

de website er worden bezocht. Dit wordt gedaan om jou optimaal van dienst te zijn door 

bijvoorbeeld aan de hand van de statistieken de website aan te passen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van google analytics. Door google analytics worden ook cookies op je 

device geplaatst. Jouw IP-adres is voor ons niet zichtbaar in de statistieken van Google 

analytics die opgevraagd kunnen worden.  

Meer over Google analytics en hun privacy beleid lees je hier. 
 

Inzage en bezwaar 

Je hebt het recht op inzage van de informatie die Praktijk DUS verwerkt. Als je dat wil, 

kun je direct contact met Praktijk DUS opnemen. Praktijk DUS zorgt dan voor een kopie 

van de gegevens die worden verwerkt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken 
tegen de gegevensverwerking. Als jij wil dat Praktijk DUS jouw informatie verwijdert, dan 

kun je Praktijk DUS daarvan op de hoogte brengen. Praktijk DUS zal tijdig reageren en je 

gegevens verwijderen. 

 
Cookies: 

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw 

browser op het apparaat waar je de website van Praktijk DUS mee bezoekt, wordt 

geplaatst. De informatie, die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website 
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Je kunt je afmelden voor 

cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. 
 

 

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast: mei 2020 

 

http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

