
Privacyverklaring 
 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

De Groene Muze kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van De Groene Muze en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier of inschrijvingsformulier op de website aan De Groene Muze verstrekt.  
De Groene Muze kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 
- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Uw IBAN rekeningnummer 

- Uw IP-adres 

Waarom De Groene Muze gegevens nodig heeft 

De Groene Muze verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
Daarnaast kan De Groene Muze uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 
juridische dienstverlening. 
 

Hoe lang De Groene Muze gegevens bewaart 

De Groene Muze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer 
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 
 

Delen met anderen 

De Groene Muze verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor 
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degroenemuze.nl  
De Groene Muze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 

 

 

 

 



Beveiligen 

De Groene Muze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Groene Muze maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Groene Muze 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Groene Muze op via  
info@degroenemuze.nl  
https://www.degroenemuze.nl is een website van De Groene Muze.  
 
De Groene Muze is als volgt te bereiken: 
Adres: Nieuwe Lijn 3, 5032 PB Tilburg 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18046657 
Telefoon: 06-28371006 
E-mailadres: info@degroenemuze.nl  
 
 
Cookies die door onze website geplaatst worden 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord dat de hieronder genoemde 
cookies geplaatst worden: 

Noodzakelijke cookies (1) 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. 
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

CookieConsent degroenemuze.nl HTTP 1 year 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Stores the user's cookie consent state for the current 
domain 

Initiator: Script tag 
Source: notinstalled 

Data is sent to: Ireland (adequate) 

 

 



Statistische cookies (3) 

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website 
gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

_ga degroenemuze.nl HTTP 2 years 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical 
data on how the visitor uses the website. 

Initiator: Script tag 
Source: http://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Data is sent to: Netherlands (adequate) 

_gat degroenemuze.nl HTTP Session 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate 

Initiator: Script tag 
Source: http://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Data is sent to: Netherlands (adequate) 

_gid degroenemuze.nl HTTP Session 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical 
data on how the visitor uses the website. 

Initiator: Script tag 
Source: http://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Data is sent to: Netherlands (adequate) 

 

 

 

 



Marketingcookies (1) 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende 
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant 
zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers 
en externe adverteerders. 

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

NID google.com HTTP 6 months 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's 
device. The ID is used for targeted ads. 

Initiator: Script tag 
Source: http://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Data is sent to: United States (adequate) 

Niet-geclassificeerde cookies (1) 

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met 
de aanbieders van afzonderlijke cookies. 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY 

images/blank.gif degroenemuze.nl Pixel Session 

First found URL: https://www.degroenemuze.nl/contact.html 

Cookie purpose description: Unclassified 

Initiator: Webserver 
Source: degroenemuze.nl 

Data is sent to: Netherlands (adequate) 

 


