
Jij kiest nu neemt jouw privacy uiteraard serieus en zal alle informatie die 
we over je hebben veilig verwerken en gebruiken.  
We geven niemand je mailadres en als we onze website analyseren op 
bezoekersgedrag, dan gebeurt dat met anonieme data. Omdat de meeste 
privacy verklaringen van bedrijven zijn opgesteld in onbegrijpelijke 
juristentaal, hebben we hier de belangrijkste punten voor je op een rijtje 
gezet in (hopelijk) duidelijke taal. 
Toch iets onduidelijk voor je? 
Stuur ons dan vooral een mail op info@jijkiestnu.nl of bel naar 06 – 
51930543,  
  
Over deze website: 
De website van jij kiest nu is met zorg en aandacht gemaakt en wordt ook 
zorgvuldig onderhouden. Toch kunnen ook wij wel eens een fout maken. 
We zijn en blijven per slot van rekening allemaal mensen. Daarom blijf je 
zelf verantwoordelijk voor wat je doet met de informatie en aanbiedingen op 
deze site. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op 
de website. Ook kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor 
rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van de informatie op deze site.  
Mocht je fouten tegenkomen, meld het ons dan s.v.p. meteen. We zullen 
dat zo snel mogelijk op de website herstellen. 
  
We gebruiken jouw informatie enkel en alleen om jou van dienst te kunnen 
zijn en om de website te kunnen verbeteren. Jouw info gaat nooit naar 
andere partijen. 
  
Over je privacy als je de site bezoekt: 
Op onze website is jouw privacy belangrijk. Je kunt deze pagina bezoeken 
zonder dat je meldt wie je bent en zonder dat je persoonsgegevens over 
jezelf hoeft in te vullen. Natuurlijk analyseren we wel met behulp van 
cookies en IP-adressen de trends op deze website (bijvoorbeeld: wat wordt 
er goed gelezen en wat niet? Wat zijn drukke periodes en wanneer is het 
stil?). We doen niets anders met die informatie dan het gebruikersgemak en 
de effectiviteit van deze website verbeteren. We geven die info nooit aan 



andere partijen en de info die we verzamelen over gebruikersgedrag is 
veilig bij ons. 
  
Over privacy als je je gegevens achterlaat: 
Mocht je je inschrijven voor één van onze workshops of programma’s: Fijn! 
Mooi dat je mee doet. 
We vragen je slechts om de informatie die we werkelijk nodig hebben om je 
goed te kunnen helpen en nooit om meer dan dat. Alles wat je ons over 
jezelf vertelt, houden we bij ons en houden we geheim. We delen dat nooit 
met een andere organisatie of persoon.  
We gebruiken het enkel om  
1. jou te kunnen voorzien van de producten of services die je van ons 
verlangt en  
2. om de gebruikerservaring en effectiviteit van de website te optimaliseren. 
Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij hoe werk jij. We doen alles wat er 
administratief, technisch of anderszins in onze macht ligt om je gegevens te 
beschermen. 

Daarnaast: afmelden is heel eenvoudig en kan via de link onder elke mail 
die we je sturen. Kun je die niet vinden, stuur dan een mail naar 
info@jijkiestnu.nl als je wilt dat we je van de lijst verwijderen.  
Ook kun je een mail naar dat adres sturen als je wilt dat we iets wijzigen in 
je gegevens, zoals je naam of mailadres, of wanneer je deze wilt inzien. 
Mochten we ooit het idee krijgen dat het een goed idee is als we jouw info 
met anderen delen, dan zullen we je eerst expliciet om toestemming 
vragen! 

Over privacy en cookies: 
Zoals bijna alle websites die je bezoekt, plaatst ook deze website cookies. 
Ook wordt deze site gebruikt door derde partijen (zoals Facebook of 
Google) om cookies te plaatsen. Met cookies kunnen we het gedrag van 
bezoekers analyseren en daardoor onze website verbeteren. Daardoor krijg 
je bijvoorbeeld onze pop-up niet zo vaak te zien. Daarnaast gebruiken wij 
cookies om bij te houden hoeveel bezoekers wanneer op een advertentie 
hebben geklikt en gebruiken we ze voor retargeting, zodat je alleen 



relevante dingen ziet die aansluiten bij jouw interesses. Cookies worden 
ook gebruikt om advertenties aan te laten sluiten bij je interesses zodat ze 
relevanter zullen zijn. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes 
te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen 
op sociale media.  
  
Over privacy en social media: 
Je kunt via verschillende sociale media onze artikelen delen via de 
zogenaamde 'social plug-ins'. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook 
etc. 
Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en 
hun privacybeleid van toepassing. Hoe werk jij heeft uiteraard geen invloed 
op het beleid van deze bedrijven. Daarom kan hoe werk jij ook niet 
garanderen dat deze bedrijven op de juiste manier met jouw gegevens 
omgaan. Daarin heb je je eigen verantwoordelijkheid. Ook zullen deze 
social media cookies op je computer (kunnen) plaatsen waarmee ze jouw 
surfgedrag (zouden kunnen) volgen. Dat doen ze overigens de hele 
tijd…dat hoeven wij je eigenlijk niet te vertellen.  

 
Over privacy en privacy verklaringen: 

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring wijzigen. Eventuele wijzigingen 
maken we op deze pagina bekend. 

Gebruik beeldmateriaal en getuigschriften 
Tijdens workshops, trainings-/cursusdagen van jij kiest nu zijn algemene 
auteurs- en publicatierecht van toepassing. Dat wil zeggen dat gebruik van 
naam, beeldmateriaal (foto en film) en getuigschriften in zijn geheel, of 
gedeeltelijk, gebruikt kan worden voor trainings- of promotiedoeleinden 
tenzij de wederpartij expliciet schriftelijk bezwaar tot publicatie ingediend 
heeft voor de start van het evenement/de workshop/training/programma.  
Door deel te nemen aan een evenement (coaching, workshop, training, 
programma) van jij kiest nu, zowel online als offline, stem je toe begrepen 
te hebben dat er algemeen auteurs en publicatie recht van toepassing is.  



Jij kiest nu kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het 
portretrecht en/of auteursrecht.  
  
Wil je meer weten? 
Mocht er alsnog iets onduidelijk zijn, stuur ons dan vooral een mail op 
info@hoewerkjij.nl of bel naar 06 51930543. 
	


