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Privacy policy 
KibokoCoaching gaat zorgvuldig met je gegevens om en zal alle informatie die we over je 
hebben veilig verwerken en gebruiken. Ik geef niemand je mailadres en als ik mijn website 
analyseer op bezoekersgedrag, dan gebeurt dat met anonieme data. 

Hieronder heb ik de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet. Mocht er alsnog iets 
onduidelijk zijn, stuur mij dan een mail op mirjam@kibobocoaching.nl 

Over mijn website 

De website van KibokoCoaching wordt met de grootste zorg en aandacht gemaakt en 
onderhouden. Desalniettemin blijf je zelf verantwoordelijk voor wat je doet met de informatie 
op deze site en kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op de site. Ook kan 
ik niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van de 
informatie op deze site. Gebruik hierbij altijd je gezonde verstand in wat je doet en wat je deelt. 
Mocht je onverhoopt grote fouten tegenkomen, meld het mij dan, zodat ik het zo snel mogelijk 
op de website kan aanpassen. 

Ik gebruik jouw informatie enkel en alleen om je van dienst te kunnen zijn en om de website te 
kunnen verbeteren. Nooit gaat jouw info naar andere partijen. 

Over je privacy 

Aangezien ik zelf ook veel lees en bekijk op het internet, weet ik hoe fijn het is wanneer je 
privacy in orde is. Natuurlijk analyseren we wel met behulp van cookies en IP-adressen de 
trends op deze website (bijvoorbeeld welke blogs worden er goed gelezen en welke niet?), maar 
ik doe niets anders met die informatie dan het gebruikersgemak en de effectiviteit van deze 
website verbeteren. We geven die info niet aan andere partijen en de info die we verzamelen 
over gebruikersgedrag is veilig bij ons. 

Mocht je je aanmelden voor één van mijn sessies, leuk! Ik vraag je hierbij slechts om de 
informatie die we werkelijk nodig hebben om je te kunnen helpen en nooit om meer dan dat. 
Dit maakt dat je persoonlijke gegevens veilig zijn bij KibokoCoaching. Naar eer en geweten 
doe ik alles wat er administratief, technisch of anderszins in mijn macht ligt om je gegevens te 
beschermen. 

Afmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, of je gegevens aanpassen, is heel eenvoudig en 
kan via de link onder elke mail die we je sturen. Kun je die niet vinden, stuur dan een mail naar 
mirjam@kibokocoaching.nl. 

Over cookies 

Zoals bijna alle websites die je maar bezoekt, plaatst ook onze website cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt 
gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een 
uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies 
gebruiken om je ervaring op mijn website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor 
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dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen 
opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er 
worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder 
cookies werkt mijn website mogelijk minder goed. 

Ook wordt deze site gebruikt door derde partijen (zoals Facebook of Google) om cookies te 
plaatsen. Maar, wees gerust… cookies doen je niks en horen er een beetje bij. Cookies van 
derde partijen zijn ook nodig om bijvoorbeeld filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te 
zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media. 

Over social media 

Je kunt via verschillende sociale media onze artikelen delen via de zogenaamde ‘social plug-
ins’. Dat zijn die knoppen van o.a. Facebook. Op het gebruik van deze social media zijn hun 
algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing. KibokoCaoching heeft geen 
invloed op het beleid van deze bedrijven. Daarom kan KibokoCoaching ook niet garanderen 
dat deze bedrijven op de juiste manier met jouw gegevens omgaan. Wees daarbij dus altijd 
zorgvuldig. Ook zullen deze social media cookies op je computer (kunnen) plaatsen waarmee 
ze jouw surfgedrag (zouden kunnen) volgen. 

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring wijzigen. Eventuele wijzigingen maken we op deze 
pagina bekend. 

Over gebruik beeldmateriaal 

Tijdens trainings-/cursusdagen van KibokoCoaching zijn algemene auteurs- en publicatierecht 
van toepassing. Dat wil zeggen dat gebruik van naam of beeldmateriaal (foto en film) in zijn 
geheel of gedeeltelijk gebruikt kan worden voor trainings- of promotiedoeleinden tenzij de 
wederpartij expliciet schriftelijk bezwaar tot publicatie ingediend heeft voor de aanvang van de 
cursusdagen. Sowieso zullen we je hier altijd over informeren. 

Door deel te nemen aan een sessie en/of trainings-/cursusdagen bij KibokoCoaching, stem je in 
begrepen te hebben dat er algemeen auteurs- en publicatierecht van toepassing is. 

KibokoCoaching kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of 
auteursrecht. 

Wil je meer weten? 

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, stuur mij dan een mail via mirjam@kibokocoaching.nl 
of bel naar +31(0) 650405468. Mirjam van den Boezem-Wijffels. 

 


