
 

 

 

Disclaimer 
Voor alle activiteiten en diensten van Recruit for Partners 

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Recruit for Partners 

besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De 

informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met 

onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

 

Het is een bezoeker van de Recruit for Partner website niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde 

werken of andere in op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen 

zonder toestemming van de directie van Recruit for Partners (ook niet via eigen netwerk). 

 

Wij (Recruit for Partners) gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: het statistische, sessie en 

marketing cookies. Lees hierover meer in onze Cookie Policy. 

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Recruit for Partners website geschikt is voor het doel 

waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden 

aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of 

waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

 

Bij het plaatsen van informatie op de Recruit for Partners website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen 

aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en 

het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden 

op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met Recruit for Partners.  

  



 

 

 

Privacy Policy 

Voor alle activiteiten en diensten van Recruit for Partners 

 

Recruit for Partners, gevestigd aan de Braamkamp 307 te 7206 HP Zutphen, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in onze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Braamkamp 307 | 7206 HP Zutphen 

Telefoonnummer 0575-572388 | 06-53243108 

Functionaris Gegevensbescherming van Recruit for Partners is de heer Hans van Bel, bereikbaar via: 

info@recruitforpartners.nl | 06-53243108 

 

Artikel 1: Persoonsgegevens die wij verwerken 

Recruit for Partners verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat 

je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

- Voor- en achternaam   - Geboortedatum * 

- Geslacht   - Geboorteplaats * 

- Adresgegevens   - Opleidingsniveau * 

- Telefoonnummer   - Profielfoto * 

- E-mailadres 

   

* Bij aanmelding voor inschrijving of bemiddeling van een baan of deelname aan een activiteit kunnen,  

   indien noodzakelijk, ook deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen.  

 

Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 

zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of 

een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten 

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@recruitforpartners.nl. Na een eerste 

melding verwijderen wij per direct te gegevens/informatie.  

 

 


