
Privacyverklaring Twijfel Moeder – 7 maart 2019 
 
Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn bezoekers, partners en klanten gewaarborgd is 
en dat deze vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe dat geregeld is op www.twijfelmoeder.nl 
lees je op deze pagina. Twijfel Moeder is een gevestigde handelsnaam van Patricia de Ryck.  
 
Jouw persoonsgegevens: 
Patricia de Ryck kan persoonsgegevens van jouw verwerken, omdat je gebruik maakt van de 
website www.twijfelmoeder.nl en bijbehorende diensten. Dat kan zijn, omdat je de site 
bezoekt of omdat je je gegevens zelf achterlaat als je contact opneemt.  
 
De volgende gegevens kunnen verwerkt worden door Patricia de Ryck:   

- Je voor- en achternaam; 
- Je adresgegevens; 
- Je telefoonnummer; 
- Je e-maildres; 
- Je IP-adres; 
- Je betaalgegevens in het geval van een bestelling of samenwerking. 

 
We gebruiken je gegevens op de volgende wijze: 

- Als je een bericht stuurt naar info@twijfelmoeder.nl met een vraag dan gebruiken 
we je gegevens om te antwoorden. 

- Doe je mee aan een winactie en mail je je (adres)gegevens naar 
info@twijfelmoeder.nl, dan gebruiken we deze alleen in het geval dat je gewonnen 
hebt.  

- Neem je contact op over een samenwerking, product of mijn dienstverlening, dan 
worden je gegevens verwerkt voor de offerte en – als het een opdracht wordt – de 
daaropvolgende factuur.  

- Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we je e-mailadres alleen om de 
nieuwsbrief naar toe te sturen.  

- Daarnaast worden IP-adres en bijbehorende gegevens geanonimiseerd gebruikt in de 
statistieken van Google Analytics. Die anonieme gegevens gebruik ik om de 
gebruikerservaring op www.twijfelmoeder.nl te vergroten.   

 
Patricia de Ryck verkoopt je gegevens niet: 
Jouw gegevens delen we uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van 
de betaling, de bijbehorende administratie en eventuele levering van jouw bestelling. We 
verkopen je vertrouwelijke, persoonlijke gegevens natuurlijk niet door aan derden. 
 
Cookies 
We gebruiken op www.twijfelmoeder.nl cookies. Dat zijn kleine stukjes informatie die door 
jouw browser worden opgeslagen op je computer. Hierdoor kunnen we je de volgende keer 
herkennen als je de site weer bezoekt. Daarnaast worden de cookies gebruikt door Google 
Analytics (voor de analyse van site bezoek) en advertentiepartners als LinkPizza en Bol.com. 
Als jij een aankoop doet via een linkje van een advertentiepartner dan steun je 
www.twijfelmoeder.nl daar ook mee. Wil je niet dat deze gegevens worden bewaard, dan 
kun je dit bij je bezoek aan de pagina instellen. We hebben onze samenwerkingspartners 



géén toestemming gegeven om via www.twijfelmoeder.nl verkregen informatie te gebruiken 
voor andere doeleinden.  
 
Beveiliging 
Patricia de Ryck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegan, ongewensten openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.twijfelmoeder.nl maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen.  
 
Vragen of feedback 
Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of meer informatie wenst over 
de beveiliging van door Patricia de Ryck via www.twijfelmoeder.nl verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact op met Patricia de Ryck via patricia@patriciaderyck.nl. 
Heb je andere vragen of feedback over de privacyverklaring, dan kun je ook mailen naar 
patricia@patriciaderyck.nl. Ik reageer dan zo snel mogelijk op jouw verzoek.  
 
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je 
toch nog een aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik die graag tegemoet op 
patricia@patriciaderyck.nl.  
 
Patricia de Ryck/ www.twijfelmoeder.nl is als volgt te bereiken: 
E-mailadres: patricia@patriciaderyck.nl 
Postadres: Spoorstraat 55D, 5831 CJ Boxmeer 
KvK-nummer: 17261931.  
 


