Privacy Policy,
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Wij respecteren ten allen tijde de privacy van alle gebruikers van deze site en
dragen er in alle opzichten zorg voor, dat de persoonlijke informatie, die u ons
verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u te
kunnen blijven informeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend
gebruiken met uw schriftelijke toestemming. Wij verstrekken uw persoonlijke
gegevens nooit aan derden.
Wij gebruiken de toevertrouwde gegevens om onze klanten de volgende diensten te
leveren:
Enkel met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de
ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier
niet langer prijs op stelt, kunt u zich eenvoudig afmelden door een mail te sturen
via ons contactformulier op de website.
Ervaringen die we krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te
ontwikkelen en te verbeteren.
Wanneer u een reactie wilt achterlaten op onze site, kunt u er voor kiezen of uw
gegevens wel of niet gepubliceerd worden. Wij waarderen de meningen van onze
bezoekers, maar behouden ons het recht voor om teksten, die niet aan onze criteria
voldoen, niet te plaatsen.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij gaan er vanuit dat uw persoonlijke gegevens voldoende veilig zijn bij vivagezond.nl
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst
zorgvuldig met uw aangeleverde gegevens omgaan. Uw gegevens worden altijd
beschermd en vertrouwelijk behandeld.
Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u een e-mail bericht
sturen naar info@viva-gezond.nl
Of wanneer u wijzigingen wilt doorgeven over uw persoonlijke gegevens.
Wijzigingen zullen we zo snel mogelijk doorvoeren.
Iedere Overeenkomst met welke partij , bedrijf persoon dan ook worden de
algemene voorwaarden toegepast welke de ondertekende en afnemende partij
gebruikt.

Bij het ondertekenen van ieder contract door Viva-Gezond dan wel Mariska
Oolhorst als afnemende partij zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Elk contract aangegaan door Viva-gezond dan wel Mariska Oolhorst zullen aan de
strikte wensen en bepalingen van Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst moeten
voldoen voordat er toestemming verleend kan worden tot publicatie. Of dat VivaGezond kan overgaan tot betaling.
Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst claimt, en dit wordt door de tegenpartij
erkent,
eenzijdig het recht bij het niet voldoen van deze wensen en bepalingen het contract
na ondertekening binnen 8 werkdagen te annuleren. Zonder dat de betrokken
partijen enige compensatie kunnen verwachten van de reeds uit gevoerde
werkzaamheden of producten , publicatiemateriaal enz.
Op ieder contract dat Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst afsluiten zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing.
Op verzoek van bedrijven en personen kunnen deze algemene voorwaarden
toegezonden worden.
Bij het tot stand komen van het contract is de tegenpartij volledig op de hoogte van
onze algemene voorwaarden.

