
Website Disclaimer & Privacy (GDPR) 
 
Deze website is eigendom van Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care 
Contactgegevens: Sandra Huysmans  
Adres maatschappelijk zetel: Minneveldstraat 25, 3070 Kortenberg 
Telefoon: 0032 498 577 490 
E-mail: huysmanssan@gmail.com 
Ondernemingsnummer: BTW 0870.749.402 
 
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website en alle 
informatie die verschaft wordt via de verschillende communicatiekanalen van Orchids 
& Butterflies Center for Baby- & Family Care zoals facebook, mailverkeer enz.  
Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte 
materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van 
onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan 
gebonden te zijn. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie 
op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de 
informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene 
informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, 
gewijzigd worden. 
 
Intellectuele eigendom 
 
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, 
illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het 
auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze 
website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het 
conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te 
dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke 
toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. 
 
Verwijzingen en hyperlinks 
 
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt 
gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen 
verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die 
gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld 
voor het gemak van de gebruiker. 



Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website 
gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande 
geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om 
iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te 
verwijderen. 
Linken naar de website van Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care is 
toegestaan, mits de goede naam van Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family 
Care daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care wordt gesuggereerd waar dat 
niet het geval is. Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care. 
 
 
Aansprakelijkheid 
 
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te 
nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of 
juist is of blijft. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website 
permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. 
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van 
externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-
nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of 
enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, 
aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze 
voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, de 
op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via 
het internet, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich 
voordoen) van dergelijke schade. 
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte 
adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.    
 
  



Persoonsgegevens die wij verwerken 
	
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care verzamelt en verwerkt je 
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt.  
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u 
terecht bij Sandra Huysmans op huysmanssan@gmail.com.   
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) 
noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijkheid om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijkheid voor de behartiging van 
onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel 

op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun 
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met ons op via huysmanssan@gmail.com, dan verwijderen wij deze 
informatie. 
 
  



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care verwerkt jouw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 

• Informatie voor onze klanten- en patientenadministratie 
• Het opmaken en het opvolgen van onze facturatie 
• Het afhandelen van jouw betaling 
• Verzenden van onze nieuwsbrief  
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit 

te kunnen voeren 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
• Om diensten bij je af te leveren 

Ook verzamelt en verwerkt Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care 
informatie die wij ter beschikking hebben gekregen via onze partners. 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care analyseert jouw gedrag op de 
website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en 
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care neemt niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care) tussen zit. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care bewaart je persoonsgegevens 
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld.  
 
De persoonsgegevens verwerkt voor patienten- en klantenbeheer zullen worden 
bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te 
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 
 
  



Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care verstrekt uitsluitend 
persoonsgegevens aan derden (zorgverstrekkers en partners) binnen de Europese 
Economische Ruimte, die rechtstreeks of onrechtstreeks met Orchids & Butterflies 
Center for Baby- & Family Care verbonden zijn indien dit noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care garandeert dat deze ontvangers 
de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming 
van de persoonsgegevens.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
door Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om 
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar huysmanssan@gmail.com. We 
reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Klachten 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care wil je er op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - 
commission@privacycommission.be 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar 
huysmanssan@gmail.com 
	
  



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care gebruikt functionele, analytische 
en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  
 
Orchids & Butterflies Center for Baby- & Family Care gebruikt cookies met een puur 
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden 
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze 
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan 
slechts een machine identificeren. 
  
 
 
 

 
 

 


