
 

PRIVACYVERKLARING 

Vrouw&Events vindt veiligheid en privacy van groot belang. In deze verklaring vindt u daarom  een 
beschrijving over hoe Vrouw&Events omgaat met de privacy van uw gegevens.  
 
Vrouw&Events, gevestigd aan Korenbloemweg 4, 9753 HB te Haren Gn, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: 
info@vrouwenevents.nl en 06-24967512 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken  
Vrouw&Events verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken 
- Voor- en achternaam  
- Woonplaats 
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
- Hoe je bij Vrouw&Events terecht bent gekomen  
- Locatiegegevens  
- Op de website ingevulde contactformulieren, die automatisch naar de mailbox van Vrouw&Events 
worden verstuurd 
 
Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   
Vrouw&Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
- Het afhandelen van uw betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs wanneer u zich hiervoor hebt aangemeld 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
 
Bewaartermijn gegevens 
Vrouw&Events bewaart uw persoonsgegevens en aanmeldgegevens maximaal 5 jaar. De gegevens 
die betrekking hebben op de aanmelding voor de mailing Vrouw&Inspiratie blijven bewaard tot zo 
lang iemand zich niet heeft uitgeschreven.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Persoonsgegevens zullen wij niet verstrekken aan derden, tenzij we hier schriftelijk toestemming van 
betreffende persoon voor hebben gekregen.  
 
Toegang gegevens 
Vrouw&Events gaat zeer zorgvuldig om met al uw gegevens en treft zorgvuldige maatregelen om 
inzage door onbevoegden tegen te gaan. U hebt recht tot inzage van de door ons geregistreerde 
persoonsgegevens over u. Ook kunt u gegevens laten verwijderen en/of aanpassen. Dit kunt u 
schriftelijk aanvragen. 
 

mailto:info@vrouwenevents.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN  

Annulering 
U heeft recht het reeds aangekochte ticket te annuleren tot maximaal een week voorafgaand aan het 
event. Bij annulering/opzegging door cliënt is Vrouw&Events niet gehouden tot restitutie van het 
door cliënt betaalde bedrag. 
 
Overmacht  
Indien Vrouw&Events door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de 
overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is 
Vrouw&Events gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door 
een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, 
onverminderd het recht van Vrouw&Events op betaling door deelnemer voor reeds door 
Vrouw&Events verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de 
(verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Vrouw&Events zal 
deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk 
zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Vrouw&Events heeft slechts een 
inspanningsverplichting. 
 
Delen 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouw&Events is het niet 
toegestaan om enig door Vrouw&Events aan haar geleverd concept, materiaal of 
informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via 
welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te 
geven, al dan niet tegen een vergoeding. 


