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Privacy Policy 
 
Privacy en veiligheid 
Je persoonlijke gegevens, je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen of 
onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij 
om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het 
lezen hiervan nog vragen laat het ons dan weten. 
 

Heel veilig 
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste 
technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. We geven jouw 
gegevens aan niemand anders. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten. 
 

Persoonlijk 
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om je de nieuwsbrief toe te sturen en je op de hoogte te brengen 
van informatie met betrekking tot je bestelling van een boek of een aanmelding voor een training.  
 

Wat doen we verder met je gegevens 
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij 
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. 
Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. 
 

Contactaanvragen 
Voor je contactaanvraag hebben we je naam, e-mailadres en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen 
we je aanvraag beantwoorden en je op de hoogte houden over je bericht. We geven deze persoonlijke 
gegevens niet aan anderen.  
 
Nieuwsbrieven 
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven door het opgeven van je naam en e-mail adres. Zo blijf je 
op de hoogte van onze aanbiedingen, producten en ons nieuws. We hebben algemene nieuwsbrieven. De 
nieuwsbrieven stellen we samen op basis van actuele ontwikkelingen in de markt. Wil je geen 
nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, je kunt je in elke e-mail van ons afmelden voor de nieuwsbrief. 
Simpel toch? 
 
Aanmelding training 
Als je je aanmeldt voor een training dan gebruiken we je naam, e-mail adres en telefoonnummer om je 
te informeren over datum, tijd en plaats / locatie van de training. Daarnaast vragen we je om naam-, 
adres- en woonplaats gegevens voor het versturen van de factuur voor het volgen van de training. 
 

Fraude 
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te 
onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid. 
 

Social media 
Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je niet met je social media-account op 
onze website of nieuwsbrief reageren.  
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Wat doen we niet met je gegevens? 
Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we nooit. 
 

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen? 
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op. We 
staan op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 klaar om je te helpen. 
 

Cookie erbij? 
Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en we informatie krijgen over het aantal en de herkomst 
van de bezoekers maakt de website van AB3 management, training & projecten gebruik van cookies. 
Meer informatie over onze cookies vindt je op onze website. 
	  


