
Disclaimer	  
	  

Aansprakelijkheid	  voor	  de	  inhoud	  

De	  inhoud	  van	  deze	  website,	  zoals	  ook	  de	  producten	  en	  diensten	  van	  Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐
CO	  zijn	  gericht	  op	  het	  overdragen/vergroten	  van	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Het	  uiteindelijke	  resultaat	  
hiervan	  is	  echter	  ook	  afhankelijk	  van	  factoren	  waar	  Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐CO	  geen	  invloed	  op	  
kan	  uitoefenen.	  Daarom	  wordt	  er	  geen	  garantie	  afgegeven	  op	  de	  te	  behalen	  resultaten.	  

De	  inhoud	  van	  deze	  website	  is	  met	  grote	  zorg	  gemaakt.	  Voor	  de	  juistheid	  en	  volledigheid	  van	  de	  
inhoud	  kunnen	  wij	  echter	  geen	  verantwoordelijkheid	  nemen.	  Dit	  is	  omdat	  de	  gebruiker	  daarbij	  zelf	  
altijd	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  Neuromarketingtechnieken.	  Chantal	  van	  den	  Berg	  
|	  BERG-‐CO	  kan	  daarom	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  gevolgen	  (of	  het	  uitblijven	  van	  
gewenste	  gevolgen)	  die	  zouden	  kunnen	  voortvloeien	  uit	  het	  gebruik	  of	  misbruik	  van	  de	  ideeën,	  
suggesties	  of	  procedures	  die	  worden	  gepresenteerd	  op	  deze	  website.	  

	  
Auteursrecht	  

De	  inhoud	  van	  deze	  website	  valt	  onder	  het	  auteursrecht.	  Duplicatie,	  verwerking,	  distributie	  en	  elke	  
andere	  vorm	  van	  exploitatie	  buiten	  de	  grenzen	  van	  het	  auteursrecht	  vereist	  de	  schriftelijke	  
toestemming	  van	  de	  respectievelijke	  auteur	  of	  maker.	  Downloads	  en	  kopieën	  van	  deze	  pagina’s	  zijn	  
alleen	  toegestaan	  voor	  privédoeleinden	  en	  niet-‐commercieel	  gebruik.	  Wanneer	  de	  inhoud	  niet	  van	  
de	  makers	  van	  deze	  website	  afkomstig	  is,	  wordt	  dit	  als	  zodanig	  aangegeven.	  Inhoud	  die	  door	  een	  
andere	  partij	  dan	  de	  websitebeheerder	  is	  gemaakt,	  bevindt	  zich	  in	  het	  publiek	  domein,	  of	  de	  
websitebeheerder	  heeft	  toestemming	  van	  de	  auteursrechthebbende	  om	  dit	  materiaal	  te	  gebruiken	  
op	  onze	  websites.	  We	  hebben	  het	  grootste	  respect	  voor	  het	  werk	  van	  anderen,	  dus	  als	  u	  zich	  bewust	  
bent	  van	  schending	  van	  het	  auteursrecht,	  zullen	  we	  de	  inhoud	  onmiddellijk	  verwijderen	  na	  
kennisgeving	  van	  de	  overtredingen.	  

	  
Aansprakelijkheid	  en	  verwijzingen	  voor	  links	  

Deze	  website	  kan	  links	  of	  verwijzingen	  naar	  andere	  websites	  bevatten.	  Chantal	  vanden	  Berg	  |BERG-‐
CO	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  manier	  waarop	  deze	  partijen	  met	  je	  gegevens	  omgaan	  of	  
verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  inhoud.	  Hiervoor	  kun	  je,	  indien	  deze	  aanwezig	  is,	  het	  privacy	  beleid	  van	  
de	  site	  die	  je	  bezoekt	  raadplegen.	  

	  

	  

	  

Privacyverklaring:	  

	  

Deze	  verklaring	  heeft	  als	  doel	  je	  te	  informeren	  over	  hoe	  Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐CO	  met	  je	  
persoonsgegevens	  omgaat,	  die	  wij	  via	  de	  website	  verkrijgen.	  De	  Wet	  bescherming	  
persoonsgegevens,	  ook	  wel	  Wbp,	  zal	  altijd	  worden	  gevolgd	  bij	  het	  verwerken	  en	  gebruiken	  van	  je	  
persoonsgegevens.	  Deze	  wet	  is	  er	  om	  de	  privacy	  van	  de	  burgers	  te	  beschermen.	  



	  

Privacybeleid	  

Gebruik	  van	  deze	  website	  is	  mogelijk	  zonder	  het	  verstrekken	  van	  persoonlijke	  informatie.	  Voor	  zover	  
persoonlijke	  gegevens	  worden	  verzameld,	  is	  dit	  op	  vrijwillige	  basis.	  Dit	  is	  het	  geval	  als	  je	  je	  e-‐
mailadres	  invult	  voor	  een	  vraag	  uit	  het	  contactformulier,	  je	  je	  inschrijft	  voor	  een	  BrainWave	  of	  als	  je	  
je	  naam-‐	  en	  adresgegevens	  invult	  voor	  een	  aankoop	  in	  de	  webshop.	  Deze	  gegevens	  worden	  nooit	  
gedeeld	  met	  een	  derde	  partij.	  

Uitschrijven	  van	  een	  e-‐maillijst	  is	  vanzelfsprekend	  te	  allen	  tijde	  mogelijk.	  Je	  zult	  dan	  geen	  e-‐mail	  
meer	  ontvangen.	  Uitschrijven	  kan	  via	  de	  “uitschrijven”	  link	  onderaan	  de	  e-‐mails	  die	  wij	  versturen	  en	  
je	  kan	  natuurlijk	  contact	  opnemen	  met	  dat	  verzoek.	  
	  

Gegevensoverdracht	  (bijvoorbeeld	  het	  invullen	  van	  naam	  en	  e-‐mailadres	  en	  in	  de	  webshop)	  gebeurt	  
op	  de	  websites	  van	  Sprekerchantal.nl	  via	  een	  versleutelde	  (SSL)	  verbinding.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  
alle	  communicatie	  versleuteld	  en	  beveiligd.	  

Het	  gebruik	  van	  onze	  gepubliceerde	  contactgegevens	  door	  derden	  voor	  het	  verzenden	  van	  
ongevraagde	  reclame	  en	  informatie	  wordt	  hierbij	  uitdrukkelijk	  uitgesloten.	  De	  websitebeheerder	  
behoudt	  het	  recht	  om	  juridische	  stappen	  te	  ondernemen	  in	  geval	  van	  ongevraagde	  reclame,	  zoals	  
spam	  e-‐mails.	  
	  

Beveiliging	  

Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐CO	  heeft	  verschillende	  beveiligingsmaatregelen	  getroffen	  om	  de	  inzage	  
van	  persoonsgegevens	  door	  onbevoegden	  te	  voorkomen.	  Het	  gaat	  om	  maatregelen	  tegen	  
ongeoorloofde	  toegang,	  ongeoorloofd	  gebruik,	  ongeoorloofde	  wijziging,	  en	  onbedoeld	  verlies.	  

	  

Inzage	  
Op	  je	  verzoek	  verlenen	  wij	  toegang	  tot	  de	  informatie	  die	  wij	  van	  je	  bijhouden.	  Indien	  je	  toegang	  
wenst	  tot	  de	  informatie,	  kun	  je	  contact	  opnemen	  via	  info@sprekerchantal.nl.	  Binnen	  vier	  weken	  na	  
het	  verzoek	  zullen	  we	  schriftelijk	  aan	  je	  mededelen	  welke	  gegevens	  van	  je	  worden	  verwerkt	  en	  voor	  
welke	  doeleinden	  deze	  gegevens	  worden	  verwerkt.	  

Indien	  je	  je	  gegevens	  wilt	  wijzigen	  omdat	  deze	  onvolledig	  of	  onjuist	  zijn,	  of	  je	  gegevens	  wilt	  laten	  
verwijderen	  of	  afschermen,	  dan	  kunt	  je	  wederom	  contact	  met	  ons	  opnemen	  
via	  info@sprekerchantal.nl.	  Je	  kunt	  een	  verzoek	  doen	  als	  je	  gegevens	  feitelijk	  niet	  juist	  zijn,	  je	  
gegevens	  voor	  de	  doeleinden	  van	  de	  verwerkging	  niet	  volledig	  zijn,	  niet	  ter	  zake	  dienend	  zijn,	  of	  in	  
strijd	  zijn	  met	  de	  wet.	  
	  

Geheimhouding	  
Alle	  personen	  die	  handelen	  onder	  het	  gezag	  van	  Chantal	  van	  den	  Berg	  |BERG-‐CO,	  en	  toegang	  hebben	  
tot	  de	  persoonsgegevens,	  hebben	  een	  geheimhoudingsplicht	  van	  de	  persoonsgegevens	  waarvan	  zij	  
kennis	  nemen,	  tenzij	  zij	  door	  wetgeving	  of	  regelgeving	  verplicht	  worden	  informatie	  te	  verstrekken.	  

	  

	  



Privacyverklaring	  voor	  het	  gebruik	  van	  Google	  Analytics	  

Deze	  website	  maakt	  gebruik	  van	  Google	  Analytics,	  een	  webanalyse-‐service	  die	  wordt	  aangeboden	  
door	  Google	  Inc.	  (“Google”).	  Google	  Analytics	  maakt	  gebruik	  van	  “cookies”	  (tekstbestanden	  die	  
worden	  opgeslagen	  op	  je	  computer)	  om	  de	  website	  te	  helpen	  analyseren	  hoe	  gebruikers	  de	  website	  
gebruiken.	  De	  door	  het	  cookie	  gegenereerde	  informatie	  over	  je	  gebruik	  van	  deze	  website,	  wordt	  
meestal	  overgebracht	  naar	  een	  server	  van	  Google	  in	  de	  VS	  en	  daar	  opgeslagen.	  

In	  geval	  van	  activering	  van	  de	  IP-‐anonimisering	  op	  deze	  website	  wordt	  je	  IP-‐adres	  door	  Google	  echter	  
binnen	  lidstaten	  van	  de	  Europese	  Unie	  of	  in	  andere	  bij	  het	  Verdrag	  over	  de	  Europese	  Economische	  
Ruimte	  aangesloten	  staten	  tevoren	  ingekort.	  Alleen	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  wordt	  het	  volledige	  IP-‐
adres	  doorgegeven	  aan	  een	  server	  van	  Google	  in	  de	  VS	  en	  daar	  ingekort.	  

In	  opdracht	  van	  de	  exploitant	  van	  deze	  website	  zal	  Google	  deze	  informatie	  gebruiken	  om	  je	  gebruik	  
van	  de	  website	  te	  evalueren,	  rapporten	  over	  de	  website-‐activiteit	  te	  maken	  en	  andere	  met	  website	  
en	  internet	  gerelateerde	  diensten	  te	  leveren	  aan	  de	  website-‐exploitant.	  Binnen	  Google	  Analytics	  
wordt	  je	  IP-‐adres	  niet	  geassocieerd	  met	  andere	  gegevens	  waarover	  Google	  beschikt.	  

Je	  kunt	  het	  gebruik	  van	  cookies	  voorkomen	  door	  het	  selecteren	  van	  de	  juiste	  instellingen	  van	  je	  
browser.	  Wij	  wijzen	  er	  echter	  op,	  dat	  je	  in	  dit	  geval	  wellicht	  niet	  in	  staat	  bent	  om	  alle	  mogelijkheden	  
van	  deze	  website	  in	  hun	  volle	  omvang	  te	  gebruiken.	  

Je	  kunt	  bovendien	  de	  registratie	  van	  de	  door	  de	  cookie	  aangemaakte	  en	  aan	  je	  gebruik	  van	  de	  
website	  gerelateerde	  gegevens	  (incl.	  je	  IP-‐adres)	  aan	  Google	  alsmede	  het	  verwerken	  van	  deze	  
gegevens	  door	  Google	  voorkomen,	  door	  het	  downloaden	  en	  installeren	  van	  de	  onder	  de	  volgende	  
link	  beschikbare	  browser-‐plugin:	  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl	  
	  

Privacybeleid	  voor	  het	  gebruik	  van	  Facebook-‐plugins	  (Like-‐knop)	  

Op	  deze	  website	  zijn	  plug-‐ins	  van	  het	  sociale	  netwerk	  Facebook,	  1601	  Zuid-‐California	  Avenue,	  Palo	  
Alto,	  CA	  94304,	  USA	  geïntegreerd.	  De	  Facebook	  plugin,	  herken	  je	  door	  het	  Facebook-‐logo	  of	  de	  “Like-‐
knop”	  (“Like”)	  op	  onze	  website.	  Op	  http://developers.facebook.com/docs/plugins/:	  vindt	  u	  een	  
overzicht	  van	  de	  Facebook-‐plugins.	  
Bij	  een	  bezoek	  aan	  deze	  website,	  maakt	  de	  plugin	  een	  verbinding	  tussen	  je	  browser	  en	  de	  Facebook-‐
server.	  Facebook	  krijgt	  de	  informatie	  die	  je	  op	  onze	  site	  hebt	  bezocht	  door	  je	  IP-‐adres.	  Als	  je	  klikt	  op	  
de	  Facebook	  “Like”	  knop	  terwijl	  je	  bent	  aangemeld	  bij	  je	  Facebook-‐account,	  kun	  je	  de	  inhoud	  van	  
onze	  pagina’s	  linken	  aan	  je	  Facebook-‐profiel.	  Daarbij	  kan	  Facebook	  je	  bezoek	  aan	  deze	  site	  
correleren	  met	  je	  gebruikersaccount.	  Wij	  wijzen	  erop	  dat	  wij	  als	  aanbieders	  van	  deze	  website	  geen	  
kennis	  hebben	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  verstrekte	  gegevens	  en	  het	  gebruik	  ervan	  via	  Facebook.	  Voor	  
meer	  informatie,	  zie	  de	  privacyverklaring	  van	  Facebook	  
onder	  https://www.facebook.com/about/privacy/	  

Als	  je	  niet	  wilt	  dat	  Facebook	  je	  bezoek	  aan	  onze	  pagina’s	  kan	  toewijzen	  aan	  je	  Facebook-‐account,	  dan	  
kun	  je	  je	  afmelden	  van	  je	  Facebook-‐account.	  

	  

Privacyverklaring	  voor	  het	  gebruik	  van	  Google	  +1	  

Verzameling	  en	  verspreiding	  van	  informatie:	  
Met	  de	  Google	  +1	  knop	  kun	  je	  informatie	  over	  de	  hele	  wereld	  bekend	  maken.	  Met	  de	  Google	  +1	  
knop	  ontvangen	  jij	  en	  andere	  gebruikers,	  gepersonaliseerde	  content	  van	  Google	  en	  onze	  partners.	  



Google	  zal	  zowel	  de	  informatie	  die	  je	  voor	  een	  content	  +1	  gegeven	  hebt,	  alsmede	  informatie	  over	  de	  
pagina	  die	  je	  hebt	  bekeken	  wanneer	  je	  op	  +1	  klikt	  opslaan.	  Je	  +1	  ‘s	  kunnen	  worden	  getoond	  als	  
bewijs	  samen	  met	  je	  naam	  en	  profielfoto	  in	  Google-‐services,	  zoals	  in	  de	  zoekresultaten	  of	  in	  je	  
Google-‐profiel	  of	  elders	  op	  websites	  en	  advertenties	  op	  het	  internet.	  
Google	  gebruikt	  de	  informatie	  over	  je	  +	  1-‐activiteiten	  om	  de	  diensten	  van	  Google	  te	  verbeteren	  voor	  
jezelf	  en	  anderen.	  Om	  de	  Google	  +1	  knop	  te	  gebruiken,	  heb	  je	  een	  wereldwijd	  zichtbaar,	  publiek	  
profiel	  van	  Google	  nodig,	  dat	  ten	  minste	  de	  gekozen	  naam	  voor	  het	  profiel	  moet	  bevatten.	  Deze	  
naam	  wordt	  gebruikt	  in	  alle	  Google-‐services.	  In	  sommige	  gevallen	  kan	  deze	  naam	  een	  andere	  naam	  
die	  je	  gebruikt	  bij	  het	  delen	  van	  content	  onder	  je	  Google-‐account	  vervangen.	  De	  identiteit	  van	  je	  
Google-‐profiel	  kan	  worden	  getoond	  aan	  gebruikers	  die	  je	  e-‐mailadres	  weten,	  of	  die	  andere	  
identificerende	  informatie	  van	  u	  hebben.	  

	  

Met	  behulp	  van	  de	  verzamelde	  informatie:	  
In	  aanvulling	  tot	  de	  bovenstaande	  toepassingen,	  zal	  de	  informatie	  die	  je	  verstrekt	  worden	  gebruikt	  in	  
overeenstemming	  met	  het	  van	  toepassing	  zijnde	  privacybeleid	  van	  Google.	  Google	  kan	  
geaggregeerde	  statistieken	  over	  de	  activiteiten	  van	  de	  gebruiker	  vrijgeven	  aan	  gebruikers	  en	  
partners,	  zoals	  uitgevers,	  adverteerders	  of	  gelinkte	  sites.	  

	  

Wijziging	  van	  privacystatement	  
Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐CO	  kan	  deze	  disclaimer	  en	  privacy	  policy	  aanpassen	  wanneer	  er	  zich	  
ontwikkelingen	  voordoen	  op	  het	  gebied	  van	  onder	  andere	  wetgeving	  of	  technologie.	  Wijzigingen	  
worden	  altijd	  bekend	  gemaakt	  op	  deze	  pagina.	  

	  

©	  Chantal	  van	  den	  Berg	  |	  BERG-‐CO	  


