
Privacy en Anti-Spam Beleid

Anti Spam Beleid.
www.brommerenscooterrijden.com verstuurt gratis tips, trucs en technieken 
over onderwerpen gerelateerd aan het brommer en scooter rijden via e-mail 
nadat een inschrijver zich “double optin” heeft bevestigd.

Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de 
uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail of contact op te nemen via de 
website of per email. 

De email die ingegeven wordt bij de berekening wordt gebruikt om de 
berekening toe te sturen en is tevens een inschrijving voor de nieuwsbrief op 
deze manier hoeft u dit niet appart te doen. Het bekijken van de berekening is 
dan een optin bevestiging.

Elke inschrijver dient zich “double optin” te 
bevestigen 
Wanneer iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief dient deze zich nog te 
activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt 
verstuurd na aanmelding. Op deze manier voorkom je dat iemand ongewenst 
op de mailinglijst komt te staan. Uw gegevens zullen nooit, zonder uw 
toestemming openbaar gemaakt worden. Mocht u een product of dienst 
afnemen van www.brommerenscooterrijden.com, dan bent u NIET automatisch 
ingeschreven voor de nieuwsbrief! 

Externe adverteerders
Op bepaalde gedeelte van deze site wordt gebruik gemaakt van externe 
adverteerders die mogelijk cookies gebruiken om advertenties weer te geven. 
Google en zijn partners kunnen advertenties weergeven op basis van uw 
bezoek aan deze sites en/of andere sites op internet door gebruik te maken 
van een zogeheten DART-cookie. Deze bedrijven verzamelen mogelijk 
informatie over uw bezoek aan deze of aan andere websites om te achterhalen 
in welke goederen en services u wellicht geïnteresseerd bent. Door gebruik te 
maken van deze gegevens worden advertenties aan u getoont. Wilt u dit 
expliciet niet, dan kunt u zich afmelden voor het gebruik van dit DART-cookie 
door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van 
Google te gaan.

Ook kunt u zich in één keer voor sommige (maar niet alle) cookies afmelden 
via de afmeldingssite van het Network Advertising Initiative. 
op www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of alleen van 
Google http://www.google.nl/privacy_ads.html 

http://www.klaverjassen-op-de-pc.nl/www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.google.nl/privacy_ads.html
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