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Disclaimer en Privacy Petra van Kooten Schoonheidsspecialist 

 

Door het gebruik van de website stemt u in met deze Disclaimer. 

 

Petra van Kooten besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn 

geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden 

geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is 

uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Petra van Kooten kan niet garanderen dat de 

website foutloos of ononderbroken functioneert. Petra van Kooten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

de inhoud van sites die niet door Petra van Kooten worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die 

verwijzen naar de site van Petra van Kooten. 

 

De bezoeker van de website mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden 

zonder schriftelijke toestemming van Petra van Kooten. 

 

Privacyverklaring 

Petra van Kooten houdt zich aan de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Er worden geen gegevens van bezoekers van de website vastgelegd en verwerkt. Indien u het contactformulier 

gebruikt worden uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht verstuurd naar info@petravankooten.nl. 

Deze gegevens worden na beantwoording van uw vraag verwijderd.  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies. Bij pagina's met een video is het mogelijk dat een derde 

partij, bijvoorbeeld YouTube, tracking cookies plaatst. U kunt via uw browser-instellingen zelf instellen of u het 

plaatsen van cookies toestaat, en zo ja, welke cookies. 

 

Van de bezoekers van de schoonheidssalon worden naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, 

geslacht, e-mailadres, datum afspraak en optioneel specifieke wensen voor een behandeling vastgelegd. Deze 

gegevens zijn nodig om een goede behandeling uit te kunnen voeren en om contact op te kunnen nemen voor 

het maken/veranderen van een afspraak. Er worden geen gegevens aan derde partijen gegeven/verkocht, tenzij 

dit wettelijk verplicht is zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. 

 

Indien een klant minstens een volledig kalenderjaar geen bezoek meer brengt aan de schoonheidssalon, worden 

deze gegevens in een archief geplaatst. Dit wordt gedaan om ze weer tevoorschijn te halen indien een klant na 

een jaar weer terugkomt. Indien een klant minstens twee volledig kalenderjaren geen bezoek meer brengt aan de 

schoonheidssalon, worden alle gegevens verwijderd. 

 

Uiteraard mag u uw gegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. 

 


