
Privacyverklaring website Verburgt-Molhuysen Staete  

Wij vinden uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe Verburgt-Molhuysen Staete 

(bestaande uit de vennootschappen Verburgt-Molhuysen Staete B.V. en Verburgt-Molhuysen Zorg 

B.V.) omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Wij gaan zorgvuldig om 

met de informatie die u via de website aan ons doorgeeft. Uw persoonlijke informatie behandelen 

wij altijd vertrouwelijk en op een beveiligde manier. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Websiteanalyse en cookies 

U bezoekt de website van Verburgt-Molhuysen Staete altijd anoniem. Wij kunnen dus niet zien wie 

onze website bezoekt. Wel zijn wij geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze 

website. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers, welke pagina's bezocht worden en op welke 

links geklikt wordt. Om deze gegevens te verzamelen maken wij gebruik van ‘cookies’. De cookies 

die wij inzetten zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw bezoek aan onze website vast te leggen en te 

analyseren. Wij analyseren uw gedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen 

persoonsgegevens. 

Links naar andere websites 

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Verburgt-Molhuysen Staete is 

niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de 

privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden 

aangeboden. 

Gebruik gegevens 

Via de website van Verburgt-Molhuysen Staete kunt zich via het contactformulier informatie 

aanvragen. U vult dan een formulier in waarbij om persoonsgegevens wordt gevraagd. Wij 

gebruiken deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag of verzoek. Wij vragen alleen die 

informatie die noodzakelijk is voor het goed kunnen afhandelen van uw vraag of verzoek. Deze 

persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding naar ons gestuurd en opgeslagen in ons 

informatiesysteem. Uw gegevens bewaren wij zo lang als nodig voor de afhandeling van uw vraag 

of verzoek.  

Uw rechten 

U heeft recht op informatie, inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens. Wilt u 

dit, dan kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen. Voordat wij uw verzoek in behandeling 

nemen zullen wij uw identiteit moeten vaststellen.  

Functionaris Gegevensbescherming 

Verburgt-Molhuysen heeft een Verantwoordelijke voor bescherming persoonsgegevens aangesteld. 

Hij draagt zorg voor het naleven van de regels rondom privacy en bescherming van 

persoonsgegevens. Wilt u informatie over uw privacy of de bescherming van persoonsgegevens en 

het gebruik daarvan door of bij Verburgt-Molhuysen Staete? Dan kunt u contact met hem 



opnemen. Eventuele klachten ten aanzien van de manier waarop wij omgaan met de verwerking 

van uw persoonsgegevens kunt u ook bij onze Verantwoordelijke voor bescherming 

persoonsgegevens indienen. Mochten wij onverhoopt een klacht niet tot tevredenheid op kunnen 

lossen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 

201. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Verburgt-Molhuysen Staete behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook aan deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. 

Contactgegevens: 

Contactgegevens: 

Verburgt-Molhuysen Staete  
t.a.v.de Verantwoordelijke bescherming persoonsgegevens  

Postbus 81 
6860 AB  Oosterbeek 


