Cookie Verklaring
The Land of Now
Veenweg 9a
9628 TW Siddeburen
www.thelandofnow.com

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Helder
open

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten
bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op het sociale netwerken van Facebook. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen
invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken.”
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van
jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van
jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen
kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de
instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw
browser.”

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Heb je vragen?
Stel ze gerust

www.thelandofnow.com en www.hetlandvannu.com zijn websites van
The Land of Now.
The Land of Now is als volgt te bereiken:
Postadres:
Veenweg 9
9628TW Siddeburen
Vestigingsadres:
Veenweg 9a
9628TW Siddeburen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02095975
Telefoon: 06-51710115 | 06-11045254
E-mailadres: info@thelandofnow.com

Welkom bij The Land of Now

Wij zijn optimisten,
filosofen en
kunstenaars.

Een levende plek
die ruimte biedt
voor essentie.

Dromers,
bruggenbouwers
en doeners.

Een plek voor
de pionier in
ieder indiavidu.

The Land of Now zet zich in voor een duurzame
en geweldloze wereld, inspireert tot positieve
ontwikkelingen en biedt ruimte voor essentie.
We zetten plekken en concepten in de wereld
die inspireren tot puur leven.

Een plek die persoonlijke en exclusieve kleinschaligheid met de grootsheid van ruimte
combineert.
Een plek die inspireert, verwondert en aanzet
tot het scheppen van nieuwe werkelijkheden.

Onze bevlogen missie: We streven naar een
geweldloze wereld in het jaar 2500.

We bieden je een uitnodigende plek die openstaat voor de essentie van ieder individu en
hopen je binnenkort welkom te heten als gast
bij ons thuis: op The Land of Now.

Warme groet en tot ziens,
Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp

Je bent welkom.

ruimte voor essentie, een
stilteplek voor rustvinders,
een inspirerende plek voor
ontmoeting en verdieping,
en bovenal:

een plek die leeft.

www.thelandofnow.com

