
Privacy Policy 

Middels deze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. 

Verantwoordelijke hiervoor is Stichting Huurdersraad Triada. In deze Privacy Statement lichten wij toe 

welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Dit statement kan van 

tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van 

deze privacy statement was op 06 jan. 2023. 

 

Algemene bezoekgegevens 

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij 

het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die 

de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren 

voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de 

gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-

mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 

van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 

opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website 

combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, 

hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 

toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere 

bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie. 

 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze 

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze 

websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens 

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij 

uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we 

verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het 

liefst per e-mail naar info@huurdersraadtriada.nl. 

Disclaimer. 

De op deze website getoonde informatie wordt door de Huurdersraad Triada met zorg samengesteld, doch 

voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder 

voorafgaande mededeling worden aangebracht. De stichting Huurdersraad Triada aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van de website. 

Tot slot. 

De stichting Huurdersraad Triada houdt zich aan de AVG wet, Algemene Verordening 

Persoonsgegevens. 

Op deze site is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.    
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