
Privacyverklaring 
 

Onze missie en hoe we ze communiceren 

Essensual richt zich op transformatie, heel-ing en inzicht van individuen en ziet zich als een 

‘agent of cultural change’ bij uitbreiding.  

Daartoe sturen we nieuwsbrieven uit vol inspiratie, verhalen over kracht, oefeningen, … 

We laten je weten welke programma’s, trainingen, events, webinars, … we aanbieden. 

En we houden je op de hoogte van kortingen, speciale aanbiedingen, updates. 

 

We willen dat onze communicatie een meerwaarde is voor u 

We sturen u enkel de informatie door waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. 

Bij elke vorm van gestandaardiseerde communicatie (bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een 

update van ons aanbod) heeft u elke keer de mogelijkheid om u onderaan uit te schrijven of uw 

voorkeuren aanpassen. 

 

Persoonlijke communicatie 

Als we een opdracht voor u (gaan) uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld 

om u een offerte te sturen. En om te overleggen, afspraken te maken en te factureren. 

 

Cookies 

Er zijn twee soorten cookies: 

Analytische Cookies: Websites gebruiken analytische Cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij 
te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website.  
Functionele Cookies: Functionele Cookies zijn nodig om een website beter te laten 
functioneren.  

Op deze website worden de twee soorten cookies gebruikt zonder dat er ooit 

persoonsgegevens worden opgeslagen:  

De analytische cookies worden gebruikt door Google Analytics (GA) maar hier worden geen 

persoonlijke gegevens bijgehouden. GA is ook zo ingesteld op deze website dat het IP 

adressen anonimiseert waardoor voor de bezoeker een extra privacy-veiligheid is ingebouwd. 

De functionele cookies worden door Drupal (het programma waarin de website is gebouwd) 
geplaatst. Dit zijn cookies die een aangenaam bezoek van deze website bevorderen. Dat kan 
gaan van het opslaan van de breedte van je scherm, tot je taalvoorkeur…  
 
Uw gegevens blijven van u 
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag gerust een overzicht bij 
ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: 
– aan te passen 
– te wissen 



– over te dragen aan iemand anders. 

 

Stuur uw verzoek naar marijke@essensual.be, dan maken wij het voor u in orde. 

Uw gegevens worden nooit aan iemand anders doorgegeven, zonder uw toestemming.  

Uw gegevens zijn beschermd volgens de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ 

(GDPR). 

Wanneer u uitschrijft, worden uw gegevens binnen de maand gewist. 

 

Samenwerken 

Essensual werkt enkel met partners en leveranciers die het respect voor uw gegevens hoog in 

het vaandel dragen. 

 

Ontwikkeling 

Bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s en diensten, is gegevensbescherming een 

absolute vereiste en uitgangspunt. 

 

Klachten 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Voorlopig 

nog online te vinden onder www.privacycommission.be/nl 

 

Jurisische vorm/gegevens 

Essensual is de eenmanszaak van Marijke Derèse. 

Onze-Lieve-Vrouwstraat, 29/0102 

3000 Leuven 

marijke@essensual.be 

Alle vragen kunnen naar bovenstaand e-mailadres of postadres gestuurd worden. 


