
	

Disclaimer & Privacy policy 
Disclaimer 
Wij verzoeken u onderstaande tekst zorgvuldig te lezen.  
De op deze website getoonde informatie is door de Academie voor leefstijl en 
gezondheid, hierna aangeduid als ‘Academie’, met zorg samengesteld. De Academie 
verstrekt door middel van deze website informatie over haar producten en diensten. 
Wijzigingen zijn voorbehouden. 
De Academie is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers 
van de website via Internet verzonden worden. 
De Academie zorgt er voor dat alle documenten en bestanden die op deze website 
geplaatst zijn, virusvrij zijn. De Academie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor 
(directe of indirecte) schade of verlies als gevolg van virussen.   
 
Copyright 
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, 
audioclips en software zijn eigendom van de Academie voor leefstijl en gezondheid of 
haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.  
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de 
content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Academie voor leefstijl en gezondheid te Rotterdam.  
 
Privacy policy  
De Academie houdt zich aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van 
privacy.  
 
Opzet Academie  
De Academie heeft als doel het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardige 
beroepsopleidingen op het gebied van leefstijlcoaching. 
 
Gegevensverzameling en -gebruik  
Bij aanvragen van studieadvies, maatwerkadvies, nieuwsbrief, aanmeldingen 
webinar/intake, inschrijvingen voor cursussen en examens en het bestellen van extra 
lesmateriaal vragen wij u om uw gegevens die wij, alleen met uw toestemming, in de 
database van de Academie opslaan, zodat wij uw leerroute kunnen vastleggen en/of u 
kunnen voorzien van een passend opleidingsadvies. Deze gegevens bewaren wij in onze 
databases, tenzij u ons verzoekt uw gegevens uit deze database te verwijderen. De 
Academie gebruikt Google Analytics om anoniem informatie te genereren. U kunt 
daarbij denken aan het aantal websitebezoekers per maand en de regio's van waaruit 
onze website bezocht wordt. 
 



	
Wijzigen en verwijderen gegevens  
Cursisten kunnen bij de administratie de aanvraag doen om hun gegevens te wijzigen. 
Voor de nieuwsbrief staat onderaan de nieuwsbrief de wijze waarop men kan 
uitschrijven. Ook het platform voor de E-learning biedt deze mogelijkheid. 
 
Links naar andere websites 
De Academie biedt links aan naar andere websites. De Academie heeft geen 
verantwoordelijkheid over het privacybeleid van deze derden.  
 
Cookies  
De Academie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van 'cookies'. Cookies 
zijn kleine bestanden die de browser op je harde schijf plaatst. Met behulp van een 
cookie kan onze website herkennen dat u ons al eerder hebt bezocht. U hoeft dan 
bepaalde informatie (bijvoorbeeld gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet 
opnieuw op te geven. Dit vergemakkelijkt uw gebruik van de leeromgeving van de 
Academie. Wanneer u dat wilt, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw 
browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door uw gebruikte browser. 
 
Beveiliging  
De Academie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden om de door u beschikbaar 
gestelde gegevens te beveiligen. 
 
Wijzigingen Privacy policy  
Veranderingen of uitbreidingen van deze privacy policy worden aangekondigd op de 
homepage van de Academie en zijn per datum van de aankondiging van de verandering 
of uitbreiding van kracht. 
 
Vragen  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Academie via info@avleg.nl. 
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