
                                

Ik hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Ik zal 
uw gegevens dan ook uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de 
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere 
relevante vigerende wettelijke voorschriften. 

Ik zal uw persoonsgegevens, naam en e-mail adres, enkel gebruiken om u te voorzien 
van informatieve mails over nieuws op mijn website. Uw gegevens worden in geen geval 
overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Ik 
heb alle mogelijke technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang te 
vermijden.  

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te 
vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ik verbind me er toe zo snel als mogelijk aan uw 
verzoek gevolg te geven. 

Bij een bezoek aan mijn website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische 
doeleinden, verzorgd door One.com. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats 
van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Op deze 
manier kan ik ook regelmatig nakijken of er ongeoorloofde toegang is geweest tot mijn 
website om zo lekken te kunnen detecteren en te vermijden voor de toekomst. 

Wanneer u mijn website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling 
bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.  

Met vriendelijke groet, 

Philippe D'Hooghe. 

 

 

I value the protection of your privacy. I will therefore use and protect your personal 
information in accordance with the Belgian law of December 8th 1992 and other 
appropriate regulatory requirements found in Belgian law. 

Your name and e-mail address will only be used by the website's agent to send you 
informative e-mails on news on this website. I will not provide your personal information to 
any third party. I have taken all possible technical precautions to avoid unauthorized 
access to your personal information stored in my web space. 

You have the legal right to amend your personal information or have it completely 
removed. I will comply with such request as soon as possible. 

When visiting my website, information is gathered by One.com for statistical ends. This 
information contains and is not limited to the consulting IP address, the likely location from 
which accessed, time of consultation and what pages where hit. I use this information to 
seek out unauthorized or inappropriate access and to take the necessary measures to 
avoid such access in the future. 

When you visit my website you agree to the abovementioned statistical data gathering. 

With kind regards, 

Philippe D'Hooghe. 


