
Webs�te D�scla�mer & Pr�vacy
www.qu�nta-essent�a.be

Deze webs�te �s e�gendom van Sanne Umans.

CONTACTGEGEVENS

Adres maatschappel��k zetel: V�nusakker 85, 2950 Kapellen
Telefoon: 0472879395
E-ma�l: �nfo@qu�nta-essent�a.be
Ondernem�ngsnummer: BTW BE 0667 912 405

Door de toegang tot en het gebru�k van de webs�te (www.qu�nta-essent�a.be), verklaart u z�ch u�tdrukkel��k akkoord
met de volgende algemene voorwaarden.

�NTELLECTUELE E�GENDOMSRECHTEN

De �nhoud van deze s�te, met �nbegr�p van de merken, logo’s, teken�ngen, data, product- of bedr��fsnamen, teksten,
beelden e.d. z��n beschermd door �ntellectuele rechten en behoren toe aan Sanne Umans of rechthoudende derden.

BEPERK�NG VAN AANSPRAKEL��KHE�D

De �nformat�e op de webs�te �s van algemene aard. De �nformat�e �s n�et aangepast aan persoonl��ke of spec�f�eke
omstand�gheden, en kan dus n�et als een persoonl��k, profess�oneel of �ur�d�sch adv�es aan de gebru�ker worden
beschouwd. 

Sanne Umans levert grote �nspann�ngen opdat de ter besch�kk�ng gestelde �nformat�e volled�g, �u�st, nauwkeur�g en
b��gewerkt zou z��n. Ondanks deze �nspann�ngen kunnen on�u�stheden z�ch voordoen �n de ter besch�kk�ng gestelde
�nformat�e. �nd�en de verstrekte �nformat�e on�u�stheden zou bevatten of �nd�en bepaalde �nformat�e op of v�a de
s�te onbesch�kbaar zou z��n, zal Sanne Umans de grootst mogel��ke �nspann�ng leveren om d�t zo snel mogel��k recht
te zetten.
Sanne Umans kan evenwel n�et aansprakel��k worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade d�e
ontstaat u�t het gebru�k van de �nformat�e op deze s�te.
�nd�en u on�u�stheden zou vaststellen �n de �nformat�e d�e v�a de s�te ter besch�kk�ng wordt gesteld, kan u de
beheerder van de s�te contacteren v�a het e-ma�ladres �nfo@qu�nta-essent�a.be.

De �nhoud van de s�te (www.qu�nta-essent�a.be) kan te allen t��de zonder aankond�g�ng of kenn�sgev�ng aangepast,
gew��z�gd of aangevuld worden. Sanne Umans geeft geen garant�es voor de goede werk�ng van de webs�te en kan op
geen enkele w��ze aansprakel��k gehouden worden voor een slechte werk�ng of t��del��ke (on)besch�kbaarhe�d van de
webs�te of voor en�ge vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, d�e zou voortvloe�en u�t de toegang tot of
het gebru�k van de webs�te. 
Sanne Umans kan �n geen geval tegenover w�e dan ook, op d�recte of �nd�recte, b��zondere of andere w��ze
aansprakel��k worden gesteld voor schade te w��ten aan het gebru�k van deze s�te of van een andere, �nzonderhe�d als
gevolg van l�nks of hyperl�nks, met �nbegr�p, zonder beperk�ng, van alle verl�ezen, werkonderbrek�ngen,
beschad�g�ng van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of
andere van de gebru�ker.
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De webs�te kan hyperl�nks bevatten naar webs�tes of pag�na's van derden, of daar onrechtstreeks naar verw��zen. Het
plaatsen van l�nks naar deze webs�tes of pag�na’s �mpl�ceert op geen enkele w��ze een �mpl�c�ete goedkeur�ng van de
�nhoud ervan.

Sanne Umans verklaart u�tdrukkel��k dat z�� geen zeggenschap heeft over de �nhoud of over andere kenmerken van
deze webs�tes en kan �n geen geval aansprakel��k gehouden worden voor de �nhoud of de kenmerken ervan of voor
en�ge andere vorm van schade door het gebru�k ervan.

TOEPASSEL��K RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belg�sch recht �s van toepass�ng op deze s�te. �n geval van een gesch�l z��n enkel de rechtbanken van het
arrond�ssement Antwerpen bevoegd.

PR�VACYBELE�D

Sanne Umans verwerkt persoonsgegevens overeenkomst�g deze pr�vacyverklar�ng. Voor verdere �nformat�e, vragen
of opmerk�ngen omtrent ons pr�vacy bele�d, kunt u terecht b�� Sanne Umans op het e-ma�l adres �nfo@qu�nta-
essent�a.be. 

Verwerk�ngsdoele�nden
Sanne Umans verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor volgende doele�nden:
klantenadm�n�strat�e, opvolgen van aanvragen voor bepaalde d�ensten en het verzenden van market�ng en
gepersonal�seerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerk�ng
Persoonsgegevens worden verwerkt op bas�s van art�kel 6.1. [(a) toestemm�ng,] van de Algemene Verorden�ng
Gegevensbescherm�ng.
[�n zoverre de verwerk�ng van de persoonsgegevens plaatsv�ndt op bas�s van art�kel 6.1. a) (toestemm�ng), heeft de
klant steeds het recht om de gegeven toestemm�ng terug �n te trekken.]

Overmaken aan derden
�nd�en d�t noodzakel��k �s ter verwezenl��k�ng van de vooropgestelde doele�nden, zullen de persoonsgegevens van de
klant worden gedeeld met externe part��en als dat nod�g �s voor de lever�ng van producten of d�ensten en om te
voldoen aan wettel��ke verpl�cht�ngen. 
Sanne Umans garandeert dat deze ontvangers de nod�ge techn�sche en organ�sator�sche maatregelen zullen nemen
ter bescherm�ng van de persoonsgegevens. 

Bewaarper�ode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de term��n d�e noodzakel��k �s
om aan de wettel��ke vere�sten te voldoen (onder andere op het geb�ed van boekhoud�ng). 

Gegevens �nz�en, aanpassen of verw��deren
De klant heeft te allen t��de recht op �nzage van z��n persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren �nd�en ze on�u�st
of onvolled�g z��n, ze laten verw��deren, de verwerk�ng ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de
verwerk�ng van hem betreffende persoonsgegevens, door een ema�l te sturen naar �nfo@qu�nta-essent�a.be. 
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HET GEBRU�K VAN 'COOK�ES'

T��dens een bezoek aan de s�te kunnen 'cook�es' op de harde sch��f van uw computer geplaatst worden. Een cook�e �s
een tekstbestand dat door de server van een webs�te �n de browser van uw computer of op uw mob�el apparaat
geplaatst wordt wanneer u een webs�te raadpleegt. Cook�es kunnen n�et worden gebru�kt om personen te
�dent�f�ceren, een cook�e kan slechts een mach�ne �dent�f�ceren.

Google analyt�cs
Deze webs�te maakt gebru�k van Google Analyt�cs, een webanalyse-serv�ce d�e wordt aangeboden door Google �nc.
(“Google”). Google Analyt�cs maakt gebru�k van “cook�es” (tekstbestand�es d�e op uw computer worden geplaatst)
om de webs�te te helpen analyseren hoe gebru�kers de s�te gebru�ken. De door het cook�e gegenereerde �nformat�e
over uw gebru�k van de webs�te (met �nbegr�p van uw �P-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers �n de Veren�gde Staten.

Google gebru�kt deze �nformat�e om b�� te houden hoe u de webs�te gebru�kt, rapporten over de webs�te-act�v�te�t
op te stellen voor webs�te-explo�tanten en andere d�ensten aan te b�eden met betrekk�ng tot webs�te-act�v�te�t en
�nternetgebru�k. Google mag deze �nformat�e aan derden verschaffen �nd�en Google h�ertoe wettel��k wordt
verpl�cht, of voor zover deze derden de �nformat�e namens Google verwerken. Google zal uw �P-adres n�et
comb�neren met andere gegevens waarover Google besch�kt. 
U kunt het gebru�k van cook�es we�geren door �n uw browser de daarvoor geë�gende �nstell�ngen te k�ezen. W��
w��zen u er echter op dat u �n dat geval well�cht n�et alle mogel��kheden van deze webs�te kunt benutten. Door
gebru�k te maken van deze webs�te geeft u toestemm�ng voor het verwerken van de �nformat�e door Google op de
w��ze en voor de doele�nden zoals h�ervoor omschreven.

E-MA�LMARKET�NG

Convertk�t
Voor e-ma�lmarket�ng maakt Sanne Umans gebru�k van Convertk�t. B�� het downloaden van een e-book of de
�nschr��v�ng op de n�euwsbr�ef, komen �e gegevens terecht b�� deze externe part��. U kan h�erop te allen t��de
u�tschr��ven, v�a de u�tschr��f-l�nk onderaan �n elke e-ma�l. 

Convertk�t zal persoonsgegevens beve�l�gd opslaan en noo�t voor e�gen doele�nden gebru�ken. Convertk�t maakt
gebru�k van cook�es d�e �nformat�e verzamelen over de resultaten van de e-ma�lmarket�ng. Convertk�t behoudt z�ch
het recht om uw gegevens te gebru�ken voor het verbeteren van de d�enstverlen�ng en �n het kader daarvan
�nformat�e met derden te delen. 

KLACHT

�nd�en er een vermoeden �s van m�sbru�k van pr�vé gegevens of gebru�k ervan zonder uw goedkeur�ng, neem dan
contact op v�a het volgende e-ma�l adres: �nfo@qu�nta.essent�a.be.
Wordt uw klacht n�et behandeld door Sanne Umans besch�kt u over het recht om een klacht �n te d�enen b�� de
Comm�ss�e voor de Bescherm�ng van de Persoonl��ke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -
comm�ss�on@pr�vacycomm�ss�on.be).

3


