
Automatische genegeerde informatie 

Mizaan bewindvoering verzamelt ook automatische gegenereerde informatie over uw surfgedrag 

tijdens u gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer 

van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen) het type browser 

(computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s 

die u bezoekt en cookies. Mizaan bewindvoering gebruikt de automatische gegenereerde 

informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatisteken. 

Mizaanbewindvoering kan automatische genegeerde informatie waaronder u IP-adres aan 

derden verstrekken die voor mizaan bewindvoering  gebruikersstatisteken opstellen en 

webanalyse uitvoeren. 

Links naar andere sites 

U kunt soms via de website van mizaan bewindvoering via een link op een andere website 

terechtkomen. Deze links zijn uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden mizaan 

bewindvoering aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die 

voortvloeien uit het raadplegen van informatie via deze links dan wel door de gebruikmaking van 

deze links. Bovendien staat mizaan bewindvoering op geen enkele manier in voor de juistheid 

en/of volledigheid van de informatie die is te raadplegen via deze sites, noch onderschrijft zij 

deze. Deze sites kunnen bovendien een eigen cookie naar gebruikers versturen, data verzamelen, 

of prive informatie vragen. Mizaan bewindvoering kan niets garanderen over de manier waarop 

deze websites omgaan met de privacy van hun bezoekers. 

Uw toestemming en veranderingen in het privacy statement 

Door gebruik te maken van deze website, accepteert u de informatie die we hebben uitgelegd in 

dit beleid mizaan bewindvoering behoud zich het recht voor om dit privacy statement aan te 

passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte 

bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke 

omstandigheden we de informatie gebruiken. Mizaan bewindvoering zal bij wijzigen in dit privacy 

statement uw rechten ten aanzien van de reeds verkregen informatie op geen enkele wijze 

beperken. 

 Aan wie kan ik verdere vragen kwijt? 

U kunt ons bereiken via het contactformulier of telefonische dan wel schriftelijk: 

Mizaan bewindvoering 

Gronausestraat 710 204-b 

7534AM Enschede  

Tel 085 060 6559 

 

 


