Website www.waalboog.nl
De website van De Waalboog is eigendom van en wordt beheerd door Stichting De Waalboog,
gevestigd Groesbeekseweg 327 te Nijmegen.
Uitsluitend een beperkt aantal daartoe gemachtigde personen heeft voor het beheer toegang tot
gegevens binnen de website.
De Waalboog kan online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw
gebruik van deze website of door ons gebruik van cookies. Op bepaalde delen van de website kunt u
formulieren invullen waarin u bijvoorbeeld verzoekt dat wij contact met u opnemen. Als u dit doet
verwerken wij de door u ingevulde persoonsgegevens. De website van De Waalboog is een beveiligde
website en heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat gegevens die op de website via een formulier
worden ingevuld versleuteld worden verstuurd.
De Waalboog kan de persoonsgegevens die we over u verzamelen via de website gebruiken voor de
volgende doeleinden:
 Om ervoor te zorgen dat de website op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
 In het kader van klantbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft; hieronder vallen ook de elektronische
nieuwsbrieven als u zich heeft opgeven als abonnee voor de elektronische nieuwsbrieven van De
Waalboog. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt
uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.
Internet Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet
wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u onze
website bezoekt, zodat ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en wij onze website
kunnen verbeteren.
Cookies kunnen tijdelijke cookies (of ‘sessiecookies’) zijn, die alleen worden gebruikt zolang u onze
website bezoekt en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, of kunnen permanente cookies
zijn, die op de harde schijf van uw apparaat blijven staan nadat u onze website hebt verlaten totdat u
ze handmatig verwijdert of uw browser ze na verloop van tijd verwijdert.
Waar gebruiken wij Cookies voor?
Wij gebruiken enkele tijdelijke cookies, zodat wij u kunnen herkennen wanneer u onze website
bezoekt, maar wij staan derden (met name Google zoals hierna verduidelijkt) toe op onze website
analytische cookies (zowel tijdelijke als permanente) te gebruiken om informatie te verzamelen over
het gebruik van onze website. Dit genereert bijvoorbeeld informatie over welke pagina’s het vaakst
worden bezocht.
Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geanonimiseerd (dus niet tot uw IPadres herleidbaar) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met

betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt.
Al deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, het gebruiksgemak
van de website voor u te vergroten en ons te laten weten hoe effectief de artikelen in onze
nieuwsbrieven zijn. Wij beschouwen deze cookies als minimaal inbreuk makend op de privacy.
We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van De Waalboog
Beperkte cookies:
1. Functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website correct functioneert;
2. Analytische cookies om het gebruik van de website te meten en problemen snel te signaleren.
Alle cookies:
1. Functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website correct functioneert;
2. Analytische cookies om het gebruik van de website te meten en problemen snel te signaleren;
3. Social media cookies om de inhoud van onze websites te delen via social media;
4. Interesse cookies voor het opslaan van voorkeuren en inhoud van ingevulde formulieren.
Cookies en uw privacy – U kunt Cookies accepteren of weigeren
De meeste webbrowsers staan zo ingesteld, dat zowel onze eigen cookies als cookies van derden
worden geaccepteerd. U kunt die instellingen echter wijzigen (zowel met betrekking tot onze eigen
cookies als cookies van derden), waarbij u de keuze heeft cookies altijd te accepteren, cookies te
accepteren of te weigeren telkens wanneer ze worden verzonden of alle cookies altijd te weigeren. U
kunt uw browserinstellingen wijzigen via de werkbalk. Als u onze cookies niet wilt accepteren kan dit
tot gevolg hebben dat bepaalde functies van de website niet beschikbaar zijn en u de website
hierdoor mogelijk niet volledig kunt gebruiken/uw gebruik van de website hierdoor verminderd kan
zijn.
Links naar sociale media websites
Om de links naar sociale media websites zoals Twitter, Facebook en Youtube te implementeren en de
verbinding te maken naar de betrokken sociale media of externe website, worden scripts gebruikt
van domeinen waarover wij geen controle hebben. Wij wijzen u erop dat deze websites
waarschijnlijk informatie verzamelen over uw gebruik van het internet in het algemeen, alsook van
onze website. Als u op een van deze links klikt, zullen deze website die actie registreren en de
informatie mogelijk gebruiken. U kijkt best het beleid van elk van deze websites na om te weten hoe
ze uw informatie gebruiken en hoe u dit kan uitschakelen of verwijderen.
Hosting website
Hosting van de website vindt plaats bij HostingXS te Nijmegen. Hun privacy policy is te vinden op:
https://hostingxs.r.worldssl.net/wp-content/uploads/privacy-policy-hostingxs-052018-nl.pdf
Disclaimer
De Waalboog is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de
bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen
foutloos, volledig en actueel is. Er kunnen daarom aan de informatie op de pagina’s van deze website
geen rechten worden ontleend. Daarnaast aanvaren wij geen aansprakelijkheid voor (directe of
indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze website.

Verwijzingen naar websites die niet door De Waalboog worden onderhouden zijn enkel ter
informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Waalboog uiterst selectief is ten aanzien van de
sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan,
noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke
aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door De Waalboog worden onderhouden
wordt afgewezen.
Ons privacybeleid van de website kan op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover
in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van
veranderingen.
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