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Wie zijn wij 

Dyslexie Achterhoek is een samenwerking tussen IJsselgroep, RID Taal & Rekenen en 

Berkel-B. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@dyslexieachterhoek.nl 

of gebruik ons contactformulier. 

 

Ons website-adres is: https://www.dyslexieachterhoek.nl 

 

Welke persoonlijke data wij verzamelen en waarom wij het verzamelen 

Dyslexie Achterhoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Voor- en achternaam 

Bedrijfsnaam 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

 

Dyslexie Achterhoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te 

kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 

 

Contactformulieren 

Als u ons contactformulier invult zal dit bericht worden opgeslagen om onze service te 

verlenen aan u. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketing doeleinden. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de 

website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn 

gecategoriseerd, in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking 

van de basisfunctionaliteiten van de website. Wij gebruiken ook cookies van derden die 

ons helpen te analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies 

worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de  
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mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar het uitschakelen van sommige 

van deze cookies kan uw browse-ervaring beïnvloeden. 

 

Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel 

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 

krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht 

op grond van geldende wet- en regelgeving inzake te geven ion deze gegevens. Wij 

hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. 

 

Met wie wij uw data delen 

Wij delen geen data van u met derden. 

 

Uw contactinformatie 

Uw contactinformatie wordt alleen bewaard indien u ons een bericht stuurt voor een 

vraag of meer. Dit via het contactformulier of directe mail. Uw gegevens zullen niet 

gebruikt worden voor marketing doeleinden. 

 


