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Privacy en Disclaimer 
 
Over ons privacybeleid 
De Ouderacademie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens 
die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om 
met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij 
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit 
privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 
dienstverlening van De Ouderacademie. 

Gebruik van de site 
De Ouderacademie, verleent u hierbij toegang tot www.ouderacademie.nl en nodigt u uit de 
hier aangeboden diensten af te nemen. De Ouderacademie behoudt zich daarbij het recht 
voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover 
aan u mededeling te hoeven doen. 
 
De Ouderacademie spant zich in om de inhoud van www.ouderacademie.nl zo vaak mogelijk 
te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat alle informatie op de site met de grootst 
mogelijke zorg is samengesteld, stelt de eigenaar zich niet aansprakelijk voor eventuele 
schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de website. De op 
www.ouderacademie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van 
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder 
voorafgaande mededeling van De Ouderacademie. Deze website is bedoeld als 
inspiratiebron, niet als medische of opvoedkundige handleiding. De tips op de website zijn 
niet bruikbaar als vervanging van welke (medische) behandeling dan ook.  
 
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.ouderacademie.nl onder voorbehoud van type- en 
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op 
www.ouderacademie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De 
Ouderacademie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
Alle rechten van intellectuele eigendom over deze materialen liggen bij De Ouderacademie. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van De Ouderacademie, met uitzondering van en slechts voor 
zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij 
specifieke materialen anders aangegeven is. 
 
Webhosting  
De Ouderacademie neemt webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel 
kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 
Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 
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Payment processors 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik 
van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw 
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens 
met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de 
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van 
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet 
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 
 
Linken naar www.ouderacademie.nl 
Linken naar de website van De Ouderacademie is toegestaan, mits de goede naam van De 
Ouderacademie niet wordt aangetast. Linken naar de website dient bij voorkeur te 
geschieden naar de homepage.  
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 
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