
 

Privacyverklaring 

 

Drumschool Drachten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij 
gebruiken uw gegevens voor het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Drumschool 
Drachten, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, 
dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Drumschool Drachten zal uw 
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter 
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en 
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren. 

 

Drumschool Drachten gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze: 

● Als u een contactformulier invult, verzamelen we uw naam, e-mailadres om u een reactie te 
kunnen sturen.  

● Wanneer u diensten afneemt bij Drumschool Drachten slaan wij uw gegevens op voor de 
vordering van verschuldigde bedragen.  

● Wij hebben tot op heden nog geen nieuwsbrieven verstuurd maar kunnen in de toekomst uw 
gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen/houden van actuele ontwikkelingen en u 
aanbiedingen te doen. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 
Drumschool Drachten gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies 
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te 
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie 
met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen 
op de website van Drumschool Drachten geen cookies ontvangt. 

 



 

Google Analytics 

We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van bezoekersstatistieken op onze website 
www.drumschooldrachten.nl. We slaan geen ip-adressen. 

Voor meer informatie over hoe Google omgaat met deze gegevens kijkt u hier: 
https://policies.google.com/privacy 

 

Third-party dienstverleners 

Wij delen uw locatiegegevens met onze third-party dienstverleners voor het onderhouden van 
onze dienstverlening, applicaties, backup, opslag en boekhoudsysteem. Deze third-party 
dienstverleners krijgen van ons toegang tot uw gegevens zodat ze ons deze diensten kunnen 
leveren en wij hierdoor onze diensten aan u. Wij geven onze Third-party dienstverleners geen 
toestemming om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen marketing doeleinden of ieder 
andere vorm van gebruik dan om deze diensten te kunnen leveren. 

 

Feedback 

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Drumschool Drachten, dan 
kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie 
wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. 

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog 
aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op 
contact@drumschooldrachten.nl 

 

Disclaimer 

Het gebruik van enige informatie door een bezoeker c.q. gebruiker van deze site, verkregen 
middels het bezoek aan deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Drumschool 
Drachten spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van 
relevante informatie waarnaar wordt verwezen en waarin Drumschool Drachten als doorgeefluik 
fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Drumschool Drachten niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website 
gevonden wordt. Drumschool Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
ontstaan uit het bezoeken van deze site. De site www.drumschooldrachten.nl bevat verwijzingen 
of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Drumschool Drachten worden gehost. 
Drumschool Drachten is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites 
of bronnen. Drumschool Drachten geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei 
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten 
of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering 
van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van 
derden verzoeken we u zich per e-mail tot ons te richten via contact@drumschooldrachten.nl. 

 

 
 


