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Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en 

hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kleine Draagling. U dient zich ervan 

bewust te zijn dat Kleine Draagling niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere 

sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te 

accepteren. 

Kleine Draagling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kleine Draagling of die van een derde partij. 

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kleine Draagling of die van een 

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 

waarover wij beschikken. 

Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, 

zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het 

cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar 

eigen beveiligde servers van Kleine Draagling of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 

informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op 

te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 

internetgebruik. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 



worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben 

verkregen. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij 

gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten 

behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.  

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van hun 

persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 

met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en – services, op onze en andere 

websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Gegevens: 

Om u een goed passend advies of instructie te kunnen gegeven, worden bij intake, de volgende 

gegevens  aan u gevraagd:  

Welke gegevens Waar voor 

Naam Voor facturatie en communicatie 

Adres Voor Facturatie en om te weten waar de afspraak plaats vind 

Telefoonnummer Voor communicatie 

E-mail adres Voor bevestiging en communicatie 

Leeftijd kind Voor passend advies 

Kledingmaat kind Voor advies over maatvoering draagzakken 

Vaardigheden kind Om een inschatting te kunnen maken of het kind al op bepaalde manieren 

gedragen kan worden 

Bijzonderheden 

tijdens bevalling 

Om eventuele lichamelijke ongemakken uit te kunnen sluiten, of rekening 

mee te kunnen houden tijdens het draagadvies 



Bijzonderheden 

ouder 

Om te kijken wat er mogelijk is. Bij lichamelijke klachten moet er soms 

buiten de hokjes gedacht worden. Consulten blijven maatwerk. 

  

Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor het consult of de workshop. Daarna worden deze 

verwijderd. Deze gegevens staan in mijn zakelijke e-mail adres. Hier heb alleen ik, Petra Ferket-

Monsma, toegang toe. Gegevens worden ook niet met derden gedeeld.  

Gegevens worden alleen anoniem (situatieschets en probleem, geen verdere naw gegevens) in een 

evt casus, voorgelegd aan collega consulenten. Dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van de 

persoon zelf.  

 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Kleine Draagling Tel. 06-82312540 

E-mail: info@kleinedraagling.nl 

 

  

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. 

("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op 

uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door 

de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar 

een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres 

op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie 

of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google 

eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van 

Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van 

deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt 

gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan 

te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van 

Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere 

gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een 

daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet 

alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken 

van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de 

volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan 

een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden 

verzameld als je deze website bezoekt. 

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de 

voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen 

u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om 

een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.  

  

 

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

