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Verklaring Websiteveiligheid
Cookies
Cookies zijn kleine informatie- of tekstbestanden die bij een bezoek aan onze webpagina
worden opgeslagen in de browser van uw apparaat. Deze cookies zijn nuttig. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden
onthouden. Dit maakt dat u efficiënt tussen pagina’s kunt navigeren en uw algemene
ervaring met de website verbetert.
Functionele cookies
Deze, ook wel noodzakelijke, cookies komen ten goede van de functionaliteit van de
website. Echter kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat.
Weet dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet naar behoren functioneert. Daarnaast
kunt u reeds opgeslagen informatie via de instelling van uw browser verwijderen.
Operationele cookies
Voor het optimaliseren van de website maken we, via Vistaprint (ons websysteem), ook
gebruik van cookies voor operationele aard. Zo vindt er een analyse plaats aan de hand
van IP-adressen die de website bezoeken. Wij komen zo te weten uit welke regio onze
webbezoekers komen en welke webpagina’s zij hebben bekeken. Tijdens dit proces
worden er geen IP-adressen bewaard en er worden geen naam-, adres- of andere
persoonlijke gegevens aan verbonden.

Veiligheidscertificaat
Ten behoeve van het veilig gebruik van onze website zijn wij druk in gesprek met
Vistaprint, de partij van waaruit wij onze website hebben opgesteld. Daar zij tot op
heden geen volledige veiligheid kunnen bieden dat uw gegevens, terwijl ze in de lucht
hangen, veilig zijn, hebben wij uit voorzorg contactformulieren van de website
verwijderd.
Wij zetten ons in voor een veilig website en streven naar een veiligheidscertificaat. Na
herhaaldelijk gesprek met Vistaprint wordt er gewerkt aan het installeren van een httpsprotocol en bijhorend SSL-certificaat zodat uw gegevens in de toekomst veilig via onze
website verzonden kunnen worden.
Wilt u weten of onze website al gecertificeerd is, dan treft u als het goed is bij het
invoeren van onze websitenaam een versleuteling aan. Mocht dit niet het geval zijn en
geeft uw webbrowser aan dat de website mogelijk niet veilig is, dan raden wij u aan geen
gegevens via de website te versturen. Stuurt u ons dan gewoon een email.

Wijzigingen van verklaring
KUZZ, Kracht uit Zeven Zonnestralen kan dit document regelmatig aanpassen door een
gewijzigde versie op onze website te plaatsen. Wij behouden het recht om deze
verklaring te allen tijde aan te passen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over
de veiligheid en/of er een certificaat afgegeven is, zullen wij deze verklaring herzien.
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