Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord
met het privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zullen nóóit
aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
Ik, Dinorda Kuwas van DK_Resources, neem jouw privacy en jouw gegevens heel
serieus. Ik doe er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt,
vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet te behandelen.
Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Om je aanvragen voor coaching, een van mijn online producten, mijn nieuwsbrieven
of om je bestelling van een van mijn online programma's zo soepel mogelijk te laten
verlopen, heb ik gegevens van je nodig.
Welke persoonsgegevens verzamel ik?
DK_Resources verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan mij hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
mij op via info@dinordakuwas.nl, dan verwijder ik deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik jouw
persoonsgegevens verwerk
DK_Resources verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit
te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn programma’s en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een online account aan te maken voor leeromgeving
Met wie deel ik je gegevens?
1. MAILINGPROVIDER
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op server van Mailchimp. De server van
Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden
doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van
deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check
hoe Mailchimp met de privacy van je gegevens omgaat.
2. Webshop
Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen
en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden
gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Ik gebruik voor
jouw online bestellingen altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en
facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn
beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Paypro.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar?
DK_Resources bewaart je persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Cookies, of vergelijkbare technieken?
DK_Resources gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen. Handleidingen voor het uitzetten van cookies in je browser vind je
hier:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
GOOGLE ANALYTICS
Via Google Analytics word op mijn website geanonimiseerd gegevens over het
surfgedrag verzameld. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken.
Ik gebruik deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting
mijn website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website. De
verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je
via de website van Google een browser plugin downloaden
die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet
alleen voor mijn website. Je kunt de browserplugin hier downloaden.
FUNCTIONELE COOKIES
KERNFUNCTIES
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er
op mijn website gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen, producten te
kopen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren
te onthouden.
SOCIALE KNOPPEN
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
Instagram, Pinterest en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale
media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd
bent zodat je niet elke keer hoeft in te loggen zodra je iets wilt
delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code
binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Instagram,LinkedIn en
Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen,
waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Lukt het niet deze instellingen te
veranderen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dinordakuwas.nl. Je kunt mij ook
bereiken via: Website:
https://www.dinordakuwas.nl Telefoonnummer: 06-28387049
Beveiligen
DK_Resources neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@dinordakuwas.nl of 06-28387049.
Wijziging
Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

indien DK_Resources de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11.2. In de genoemde gevallen is DK_Resources bevoegd de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van
de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
DK_Resources.
12.2. Indien een klacht gegrond is zal DK_Resources de werkzaamheden
alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de
opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet
meer mogelijk of zinvol is, zal DK_Resources slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 16.
Artikel 13. Honorarium
13.1A.. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium
wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit
artikel.
13.1B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3
t/m 6 van dit artikel.
13.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

13.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen,
zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk
bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van DK_Resources, geldende voor de periode waarin
de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
13.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
13.5. De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht.
13.6. Indien DK_Resources met de opdrachtgever een vast honorarium of
uurtarief overeenkomt, is DK_Resources desalniettemin gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief. DK_Resources mag prijsstijgingen
doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare
markttarieven.
Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever
in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over
het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
14.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen de vorderingen van DK_Resources en de verplichtingen
van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats
van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de
opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
15.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
over de eerste Euro 3.000,- 15%
over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
over het meerdere 3%
15.2. Indien DK_Resources aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien DK_Resources aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt
begrensd:
16.1. De aansprakelijkheid van DK_Resources is beperkt tot de factuurwaarde
van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt
bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde factuurbedrag.
16.3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van DK_Resources – of haar ondergeschikten.
16.4. DK_Resources is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop DK_Resources geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
DK_Resources niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
17.2. DK_Resources heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
DK_Resources haar verbintenis had moeten nakomen.
17.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DK_Resources
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door DK_Resources niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.4. Indien DK_Resources bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde
heeft.
Artikel 18. Geschillenbeslechting
18.1. De rechter in de vestigingsplaats van DK_Resources is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft DK_Resources het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige
bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Artikel 21. Digitale producten en online programma’s
21.1. Voor de deelname aan online programma’s en community‘s is
vooruitbetaling verschuldigd.
21.2. Indien er sprake is van een lidmaatschap, dan kan de opdrachtgever het
lidmaatschap te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand en met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand opzeggen. Facturatie
van een lidmaatschap geschiedt maandelijks vooraf.
21.3. Indien er is gekozen voor gespreide betaling, zal de betalingstermijn voor
de eerstvolgende termijn 14 dagen zijn. Voor elke deelbetaling wordt een
factuur gestuurd.
21.4. Na ontvangst van de benodigde betaling zal DK_Resources zo spoedig
mogelijk de inloggegevens verstrekken, ofwel op de reeds gecommuniceerde
datum waarop het online programma van start zal gaan.
21.5. Mocht DK_Resources onverhoopt niet in staat zijn binnen de
overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan
DK_Resources alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij
DK_Resources een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar
verplichtingen na te komen.
21.6. Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In
deze 14 dagen mag een verzoek worden gedaan tot restitutie zonder opgaaf
van redenen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te
stoppen met het lidmaatschap, zonder alsnog het volledige overeengekomen
bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om een online
programma niet te gebruiken, maar daarmee blijft de betalingsverplichting
bestaan.

21.7. Indien DK_Coaching op uitdrukkelijk verzoek van de
opdrachtgever tijdens de ontbindingsperiode is begonnen met
de uitvoering van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever
DK_Coaching een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
de verbintenis dat door DK_Coaching is nagekomen op het moment dat de
opdrachtgever een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.
21.8. Er wordt toegang verleent tot het materiaal zolang het lidmaatschap
loopt. Er worden geen uitspraken gedaan over hoelang het desbetreffende
online programma beschikbaar wordt gesteld en in welke opzet. De gedane
investering is voor de digitale content die op dat moment beschikbaar is. Alle
andere content zoals een Facebookgroep, extra Webinars en live streams
moeten worden beschouwd als bonus.
21.9. Indien het digitale product een of meerdere documenten betreft die direct
na de totstandkoming van de overeenkomst via de e-mail worden geleverd of
kunnen worden gedownload en er geen sprake is van een lidmaatschap, dan is
op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht bij de bestelling
van deze documenten niet van toepassing, mits de documenten geleverd zijn
met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de
opdrachtgever heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

