
AANSPRAKELIJKHEID

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik kan echter geen
garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Manon Kamp
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Manon Kamp is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het
gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Manon Kamp is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/
of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content/afbeeldingen of delen daarvan maken inbreuk
op intellectuele rechten.

PRODUCTEN/DIENSTEN

De producten en/of diensten op deze site zijn op geen enkele wijze verbonden en worden op geen
enkele wijze ondersteund door Facebook, Google of Bing.

Op de producten en diensten die via deze site geleverd worden, wordt geen garantie afgegeven dat je
geld gaat verdienen wanneer je technieken, strategieën en ideeën toepast. De mate van succes
hangt volledig af van de tijd en inspanning die wordt wordt besteed aan product/cursus of dienst. De
resultaten worden beïnvloed door je eigen kennis, bekwaamheid en inzet.

Manon Kamp geeft geen garantie af voor succes, ook is  manonkamp.com niet verantwoordelijk voor
jouw acties.

Reviews en testimonials die je kunt terugvinden op deze site zijn aanbevelingen van deelnemers aan
mijn cursus, producten en diensten. Deze zijn bedoeld als expressie van tevredenheid en
enthousiasme en zijn geen garantie dat je soortgelijke resultaten zult behalen.

Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met manon@manonkamp.com

PRIVACY

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten
welke gegevens ik verzamel als je deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe
ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten/diensten van Manon Kamp. Je dient jezelf ervan
bewust te zijn dat manonkamp.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Manon Kamp 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.

Het gebruik van verzamelde gegevens:



De website https://www.manonkamp.com en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden
u ter beschikking gesteld door Manon Kamp (hierna: Manon Kamp), statutair gevestigd te
Bergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie onder
nummer 65749022. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende
beleid.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog
vragen hebt.

Gegevensverwerking

Manon Kamp verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze
website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze
website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van
persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Manon Kamp
en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en

3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie
die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw
persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden
aan derden.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw
voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze
informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine
tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U
kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een
minder goede werking van deze website.

Op https://www.manonkamp.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

https://www.manonkamp.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip
van uw IP-adres) wordt 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. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geлigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

Privacybeleid andere websites

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links
kunnen worden bezocht.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar manon@manonkamp.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als
u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
https://www.manonkamp.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door
https://www.manonkamp.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan
legitimatie worden verlangd.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand
dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie
opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze
website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft

te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

* Om de website beter te laten functioneren.
* Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
* Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit
te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze
website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u
verwijderen via de instellingen van uw browser.



Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser
afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten
op af.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij
gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe
bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren.
Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw
handelingen op de website.

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social
media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via
stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun
privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Tracking cookies van onszelf

Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij
te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres
en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel
mogelijk relevant voor u zijn.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u
contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te
identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

http://www.cookierecht.nl
http://www.consumentenbond.nl

