
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en maken dit beleid op onze sites 
gemakkelijk beschikbaar om u te helpen bij het begrijpen van de omgang met 
informatie tijdens het gebruik van www.gcleaning.nl website. 
 
Persoonlijke data 

G Cleaning gebruikt voor haar websites persoonlijke gegevens van burgers, 
personen en zakelijk ondernemers om hen van dienst te zijn. Deze gegevens zijn 
toegankelijk voor www.gcleaning.nl. Als u wilt weten welke van uw persoonlijke 
gegevens in ons systeem zijn opgeslagen, of als u uw persoonlijke gegevens wilt 
aanpassen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@gcleaning.nl, onder 
vermelding van ‘privacy’. 

Privacybeleid 
Deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid zijn van toepassing op elke 
website, mobiele site, applicatie en / of andere service, ongeacht hoe gedistribueerd, 
verzonden, gepubliceerd of uitgezonden (elk een “Service”) geleverd door Finetic die 
linken naar deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid, dat bindend is voor 
al diegenen die de Service openen, bezoeken en / of gebruiken, of ze nu handelen 
als een individu of namens een entiteit, inclusief u en alle personen, entiteiten of 
digitale engines van welke aard dan ook die digitale content verzamelen, crawlen, 
indexeren, schrapen, spinnen of van mij verwijderen door een geautomatiseerd of 
handmatig proces of anderszins (gezamenlijk, “u” of “jouw”). 
 
Logbestanden en cookies 
Onze website maakt gebruik van standaard Analytics-pakket die automatisch 
beperkte informatie over bezoekers van onze website verzamelt en deze anonieme 
informatie opslaat in serverlogbestanden. Deze informatie kan bestaan uit IP-
adressen, browsertype, basis-IP-informatie, verwijzende pagina’s, het gebruikte 
besturingssysteem en datum- en tijdstempels. Deze informatie identificeert geen 
individuele gebruikers; het wordt alleen gebruikt voor sitebeheer, evenals voor 
analyse van websitegebruik en trends. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt 
om eenvoudigere en snellere toegang te bieden tot websitefuncties zoals logins en / 
of herhaalbezoeken. Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die ter referentie 
worden opgeslagen op pc’s. We koppelen de informatie die we opslaan in cookies 
niet aan enige persoonlijk identificeerbare informatie die u op onze site hebt 
ingediend. Uiteraard zullen alle verzamelde gegevens worden gebruikt in 
overeenstemming met ons privacybeleid. 
 
Links naar andere websites 
Deze website kan links bevatten naar andere sites die op geen enkele manier door 
ons worden gecontroleerd. Houd hier rekening mee wanneer u op dergelijke links 
klikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken en / of het beleid van 
enige andere website dan die van ons. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het 
privacybeleid van elke website die u bezoekt, te bekijken, ongeacht of deze zijn 
gekoppeld aan onze eigen site. 
 
Registratie en gebruik van persoonlijke informatie 
Registratie is niet vereist om deze website te gebruiken of te openen. Als u zich 
registreert en ons in het proces voorziet van persoonlijk identificeerbare informatie, 
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kunt u er zeker van zijn dat dergelijke informatie niet wordt gedeeld met een externe 
organisatie, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat 
als u opmerkingen of artikelen op een forum, blog of prikbord op deze site plaatst, 
elke persoonlijk identificeerbare informatie die u in die opmerkingen of artikelen 
verstrekt, kan worden gelezen, gesorteerd en gebruikt door iedereen die ze bekijkt. 
Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor persoonlijk identificeerbare informatie 
die u via deze kanalen beschikbaar wilt stellen.  Wij bieden bezoekers van onze 
website ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ontvangen van 
berichten van ons. In dit geval vragen we de bezoeker om zijn of haar e-mailadres en 
naam. Nogmaals, als u ons uw e-mailadres en / of naam verstrekt om berichten van 
ons te ontvangen, wordt deze informatie niet gedeeld met een externe organisatie, 
behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie 
Als uw persoonlijk identificeerbare informatie verandert, of als u niet langer wenst dat 
wij uw informatie bezitten, kunt u uw gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen 
door een e-mail te sturen naar Dhr Rob Gielissen voor de privacy via 
info@gcleaning.nl , onder vermelding van ‘privacy’. 
 
Veiligheid 
We volgen geaccepteerde industrie standaarden om alle persoonlijke informatie die u 
ons heeft verstrekt te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele 
methode voor elektronische opslag ooit 100% veilig kan zijn. Daarom, zoals het geval 
is bij elke organisatie, zijn we niet in een positie om de absolute veiligheid van uw 
informatie te garanderen. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijk 
identificeerbare informatie vrij te geven zoals vereist door de wet en wanneer wij van 
mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en / 
of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel of juridische 
procedure die op onze website wordt aangeboden. 
 
Contact details 
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of als u per e-
mail of per post contact met ons op wilt nemen, zijn onze contactgegevens als volgt: 

G Cleaning t.a.v. Rob of Alexander 
De Run 5123 
5503 LV Veldhoven 
info@gcleaning.nl 
www.gcleaning.nl 

040-292 8988 | 06-53 64 83 00 (spoed) 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 april, 2018. 
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