
Privacy Policy 

Bescherming persoonsgegevens 

Ons Privacybeleid bevat o.a. dat de persoonlijke gegevens die u invoert via onze 

websites www.aykohuis.be en www.leadershipbysoul.be enenkel worden gebruikt om u te 

beantwoorden en periodiek op de hoogte te houden van nieuws over onze diensten en tips. Het staat u 

ten alle tijde vrij ons te contacteren om uw gegevens op te vragen, aan te passen of uit onze databank te 

laten verwijderen. 

Ieder door ons verzonden info-mailing bevat tevens een “hier uitschrijven” link waarmee u uw gegevens 

automatisch uit onze databank kunt verwijderen. 

Uw gegevens zijn versleuteld en beveiligd en worden onder geen enkele voorwaarde, tenzij met uw 

toestemming, doorgegeven aan derden. 

Wij respecteren: 

De Belgische Wet van 8 december 1992 + de aanpassing van 3 december 2017 en 27 april 2016 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De Belgische Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

En de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van 

de informatiemaatschappij. (BS 17.03.2003) 

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze websites bezoeken? 

Bij het invullen van ons contactformulier, bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, 

wordt u mogelijk gevraagd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of andere gegevens in te 

voeren die past bij onze dienstverlening en service aan u. 

Wanneer verzamelen wij informatie? 

Wij verzamelen uw ingevoerde gegevens wanneer u een reactie of bestelling plaatst, u abonneert op 

een nieuwsbrief of contact-informatie invoert op onze site. 

Hoe gebruiken wij uw informatie? 

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, het 

contactformulier gebruikt, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een 

blog, of bepaalde andere sitefuncties gebruikt op de volgende manieren: 

Om uw transacties snel te verwerken. 

Om periodieke e-mails met betrekking tot uw bestelling of andere producten en diensten te verzenden. 

Om ze op te volgen na correspondentie (livechat, e-mail of telefonische vragen). 

Hoe beschermen we uw informatie? 

Onze websites worden onmiddellijk voorzien van de nieuwste updates plus gescand op 

beveiligingslekken, malware, spam en andere bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo 

veilig mogelijk te maken. 

http://www.aykohuis.be/
http://www.leadershipbysoul.be/


Uw persoonlijke gegevens bevinden zich op een beveiligd server en zijn alleen toegankelijk door de 

eigenaar, tevens beheerder van deze website. 

Gebruiken we ‘cookies’? 

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (als u dat 

toestaat) overbrengt naar de harde schijf van uw computer, waardoor de systemen van de site of 

serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en 

onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te 

onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op 

basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u betere services kunnen bieden. We gebruiken 

ook cookies om ons te helpen bij het verzamelen van verzamelde gegevens over siteverkeer en site-

interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. 

U kunt ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u 

kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw browserinstellingen. Omdat iedere 

browser een beetje anders is, kijkt u best in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te 

vinden om cookies aan te passen. 

Als u cookies uitschakelt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de gebruikservaring. 

Maken wij uw gegevens openbaar aan derden? 

Nee! Wij verkopen noch verhandelen of brengen op geen enkele wijze uw persoonlijke identificeerbare 

informatie aan derden, tenzij wij gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen. Dit omvat geen 

website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen onze website te gebruiken of onze 

gebruikers van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te 

houden. We kunnen ook informatie vrijgeven als het gerecht ons hierom verzoekt, of om ons sitebeleid 

af te dwingen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. 

Links van derden: 

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website 

opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte 

sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback over deze 

sites te verwelkomen. 

Uw privacy: 

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken. 

We hebben een link naar dit privacybeleid toegevoegd onderaan elke belangrijke pagina van onze 

website. 

Onze link Privacybeleid bevat het woord ‘Privacy’ en is eenvoudig te vinden links onderaan in de footer 

van elke pagina. 

U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Privacybeleid op onze pagina met privacybeleid. 

U Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen: 



Door ons een e-mail te sturen. 

Door de link “hier uitschrijven” te gebruiken onderaan onze mailings naar u. 

Wij verzamelen uw e-mailadres om: 

Informatie te zenden, reageren op uw vragen en/of andere verzoeken. 

Bestellingen te verwerken en om informatie en updates met betrekking tot bestellingen te verzenden. 

U aanvullende informatie te sturen met betrekking tot uw product en/of dienst. 

U toe te voegen aan onze Mailchimp-mailinglijst waarmee wij e-mails sturen naar onze klanten nadat de 

oorspronkelijke transactie of dienstverlening heeft plaatsgevonden. 

Om in overeenstemming te zijn met GDPR, gaan wij akkoord met het volgende: 

Geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen gebruiken. 

Het fysieke adres van ons bedrijf of het hoofdkantoor van de site vermelden. 

Verzoeken om uit te schrijven/afmelden onmiddellijk door te voeren. 

Gebruikers toe te staan om zich af te melden via de link onderaan elke e-mail. 

Als u zich op enig moment wilt uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u: 

Ons een e-mail sturen naar info@aykohuis.be. 

De uitschrijf instructies volgen onderaan elke e-mail. 

En we zullen u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie. 

With Love 

Peter Grard 

Boek hier jouw GRATIS Doorbraaksessie 

Bestel hier het GRATIS E-Book DROOMMANIFESTATIE 

info@aykohuis.be 

+32 468 17 60 10 
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