
 

 

Privacy- en cookiestatement en disclaimer 

De website is eigendom van en wordt beheerd door Tromppetter.  

Tromppetter respecteert de privacy van haar kandidaten en zakelijke relaties en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die je aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met 

geldende wetgeving wordt behandeld. 

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als 

betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een 

rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw 

persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens 

worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel 

mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in 

verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden 

verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden 

bewaard. Tromppetter draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om 

verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht 

je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via 

info@tromppetter.nl  

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Website, nieuwsbrief en email 

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte 

internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal 

worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het 

IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics. 

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van 

het contactformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief of het verstrekken van gegevens per 

email (Hierbij kun je denken aan naam en email). Ben jij een opdrachtgever dan kan het zijn dat je, 

naast degenen die zich expliciet hebben aangemeld, ook een nieuwsbrief zal ontvangen. Dit zal in het 

kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink 

waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.



 

 

Werving en selectie, terbeschikkingstelling of bemiddeling 

Jij bent benaderd door Tromppetter, omdat zij op zoek is naar een (financiële) professional voor een 

financiële instelling of afdeling. Het kan ook zijn dat jij Tromppetter hebt benaderd omdat je hulp 

nodig hebt bij het ontdekken van jouw kwaliteiten en hoe en waar jij deze het beste kunt inzetten. 

Tromppetter zal onderscheidende (financiële) professionals op basis van een heldere analyse van 

persoonlijke kwaliteiten plaatsen in het netwerk binnen de financiële sector. 

Als je ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze in overeenstemming van 

deze privacyverklaring gebruiken. 

Tromppetter ontvangt van jou als potentiële kandidaat een CV. De gegevens vermeld op jouw CV 

zullen worden vertaald naar een format van Tromppetter. 

Op dit format zullen naam, nationaliteit, geboortedatum, woonplaats, email, telefoonnummer, foto 

en linkinprofiel worden vermeld. Tevens wordt een persoonlijk profiel/ motivatie, werkervaring, 

opleidingen en cursussen en overige informatie ingevuld. Deze overige informatie kan bestaan uit 

referenties, hobby’s, nevenfuncties en (gezinssituatie). 

Tromppetter kiest er te allen tijde voor een persoonlijkheidsscan af te nemen om inzicht te verkrijgen 

in (jouw) persoonlijke profiel(en) om natuurlijke talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen. 

Deze scan zal worden afgenomen door een derde partij, HEYJIJ. 

Mocht je ergens worden voorgesteld of geplaatst dan zal dit via werving en selectie, ter beschikking 

stellen of bemiddeling gaan. 

Een identiteitsbewijs zal nooit aan het inlenende bedrijf of broker worden verstrekt. Een 

identiteitsbewijs mag enkel ter identificatie worden gevraagd. De aard van het bewijs en het 

documentnummer mag wel worden genoteerd. Wij zullen het inlenende bedrijf/broker jouw CV, 

persoonlijkheidsprofiel en naam, geboortedatum, adres en woonplaats, nationaliteit, email en 

telefoonnummer verstrekken. Dit kan als het inlenende bedrijf/broker hiertoe een verzoek doet, 

maar ook op initiatief van Tromppetter, omdat er wellicht mogelijkheden bestaan tot het plaatsen 

van jou als kandidaat. 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Tromppetter/ plaatsing zal Tromppetter als 

detacheerder/uitzender een kopie identiteitsbewijs van jou moeten bewaren. Net als gegevens die 

nodig zijn voor de opgaaf van de loonheffing. Deze regels vloeien voort uit een wettelijke 

verplichting. Tromppetter zal naast gegevens die hieruit voortvloeien, naw gegevens, en 

bankrekeningnummer met een tenaamstelling aan jou vragen, zodat het ook mogelijk is jouw salaris 



 

 
 

te betalen. Ook gegevens voor de bestaande pensioenverplichting zullen worden gevraagd. 

Pensioenorganisaties krijgen meerdere persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan: NAW-

gegevens, contactgegevens, geboortedatum, BSN, burgerlijke staat, datum in dienst, salaris en 

gegevens van overlijden. 

Ook kan het zijn dat je ziekt wordt. Er zullen geen medische gegevens worden vastgelegd in een 

personeelsdossier. Tromppetter mag enkel bepaalde gegevens over ziekteverzuim registreren, 

zoals hoe vaak en hoe lang je ziek bent. Dit is ten eerste nodig om loon te kunnen doorbetalen. 

Ten tweede is het voor Tromppetter belangrijk en tevens verplicht om verzuimoverzichten te 

hebben. Tromppetter zal niet informeren naar de aard en oorzaak van jouw ziekte. Zij mag enkel 

informeren naar de verwachte ziekteduur en beperkingen/mogelijkheden.  

Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens uit. Deze betrokken partijen 

zijn de arbodienst/bedrijfsarts, de verzuimverzekeraar en het UWV.  

Tromppetter zal aan de arbodienst/bedrijfsarts alleen naam, adres, email en telefoonnummer 

doorgeven, dit om met jou contact op te nemen. Het kan zijn dat je door de arbodienst of 

bedrijfsarts om medische informatie wordt gevraagd. Deze gegevens verstrek je zelf.  Je bent 

verplicht deze lijst in te vullen. 

Tromppetter geeft alleen administratieve gegevens door over jouw ziekteverzuim aan de 

verzekeraar. Hierbij gaat het om gegevens die nodig zijn om de claim te beoordelen.  

Het UWV heeft bepaalde gegevens nodig om haar taak goed te kunnen uitvoeren. De arbodienst/ 

bedrijfsarts is verplicht deze gegevens te verstrekken als het UWV hier om vraagt. Het gaat hierbij 

alleen om strikt noodzakelijke medische gegevens. Ook zal Tromppetter een aantal gegevens 

zullen moeten verstrekken aan het UWV. Dit is afhankelijk van de situatie. Dit zullen in ieder geval 

voor en achternaam, BSN nummer, functie, duur van ziekte en situatie ten tijde van eventuele re-

integratie zijn. Hiertoe bestaat namelijk een wettelijke verplichting. 

Verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken en afspraken over loopbaan zullen aan 

jouw personeelsdossier worden toegevoegd. 

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht/bemiddeling met Tromppetter zullen naast 

gegevens die zijn opgenomen in het CV overige NAW gegevens en bankrekeningnummer met een 

tenaamstelling worden gevraagd door Tromppetter/ worden verstrekt door de zzper bij het 

verzenden van een factuur, zodat het mogelijk is deze te voldoen.  

 



 

 
 

Zakelijke relaties 

Tromppetter verwerkt van zakelijke relaties namen, contactgegevens en functies van 

contactpersonen. Dit gebeurt enkel als hiervoor toestemming bestaat . 

Ben jij een zakelijke relatie dan kan het zijn dat je een email zal ontvangen met nieuwe kandidaten of 

dienstverlening. Dit zal in het kader van afspraken met elkaar dan wel direct marketing 

gerechtvaardigd zijn. Tevens kun je zoals eerder beschreven een nieuwsbrief ontvangen. 

Ook zijn deze gegevens nodig voor sluiten en uitoefenen van een overeenkomst en het daarmee in 

samenhang verzenden van facturen. 

 

Doeleinden verwerking 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 om met je in contact te kunnen treden; 

 om een heldere analyse van persoonlijke kwaliteiten te verkrijgen; 

 te zorgen voor een zo passend mogelijke functie in het netwerk binnen de financiële sector; 

 het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de toestemming danwel gesloten 

overeenkomst, meer specifiek wellicht een werknemers/bemiddelingsrelatie aan te gaan; 

 het verrichten van de (personeels) administratie en boekhoudkundige verplichtingen; 

 het naleven van in ieder geval, maar niet uitsluitend, identificatie, arbeidswetgeving en 

socialezekerheidswetgeving; 

 het toesturen van kandidaten dan wel verstrekken van informatie over de dienstverlening 

aan zakelijke relaties; 

 onderhouden van zakelijke relaties; 

 het sluiten van overeenkomsten met zakelijke relaties; 

 het versturen van nieuwsbrieven; 

 voorkoming van fraude en illegaliteit; 

 het verbeteren van de website en dienstverlening van Tromppetter. 

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    

daarvoor expliciet toestemming verleend.  

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam en email wij niet met jou in contact kunnen treden. 

Tevens kan Tromppetter zonder persoonlijkheidsprofiel en gegevens vermeld in jouw CV, en bij het 

aangaan van een overeenkomst, de eerder omschreven gegevens, geen goede uitvoering geven aan 

de overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld het vinden van de juiste opdrachtgever, betaling en 

daarmee verband houdende wetgeving. 

 



 

 
 

Fraude en Illegaliteit Stichting Normering Arbeid 

Tromppetter vindt het eveneens belangrijk om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij 

(onder)aanneming van werk tegen te gaan. Qualitatis Inspectie kan in het kader hiervan een 

inspectie uitvoeren en de betreffende persoonsgegevens verstrekken aan Stichting Normering 

Arbeid.  

Mocht je vragen hebben over deze inspectie in verband met jouw persoonsgegevens, dan kun je 

contact opnemen door een email te sturen naar info@q-inspectie.nl of te bellen met 0523-677083. 

Het is namelijk mogelijk om een inzageverzoek te doen. Er zal altijd een afweging worden gemaakt 

van belangen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt dan wordt aan jou een beschrijving van de 

verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de herkomst en ontvangers van de 

persoonsgegevens en de persoonsgegevens zelf verstrekt. Ook kun je een verzoek doen tot correctie, 

vragen om je persoonsgegevens af te schermen of te verwijderen als de vastgelegde gegevens 

onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet noodzakelijk zijn voor het 

doel dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Je zult binnen 4 weken een 

schriftelijke reactie van Qualitatis Inspectie ontvangen. Zij zullen aangeven of en in hoeverre aan het 

verzoek wordt voldaan, met de opgaaf van redenen bij het niet of gedeeltelijk voldoen aan jouw 

verzoek. De beslissing wordt vervolgens, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk ten uitvoer 

gebracht. 

 

Rechten van betrokkenen 

Ook kun je bij ons te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door 

een email te sturen naar info@tromppetter.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen 

van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. Tevens kun je 

bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking 

tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden. 

Tromppetter zal binnen 4 weken per email reageren op een van de bovenstaande verzoeken door 

middel van een bericht per email. Ook wij zullen aangeven in hoeverre wij kunnen voldoen aan jouw 

verzoek en hoe wij hier aan zullen voldoen. 

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Tromppetter 

hieraan gehouden. Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan 

kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Delen van persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.  

Tussen Tromppetter en deze partijen, ook wel (sub)verwerkers genoemd, wordt een verwerkers-

overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens.  

mailto:info@q-inspectie.nl


 

 
 

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Tromppetter worden toegezien op de 

naleving daarvan. 

Tromppetter werkt met de volgende partijen samen: 

HEYJIJ 

Tromppetter kiest er te allen tijde voor om bij een kandidaat een persoonlijkheidsscan af te nemen 

om inzicht te verkrijgen in persoonlijke profiel(en) om natuurlijke talenten optimaal te benutten en 

te ontwikkelen. HEYJIJ is de partij die deze scan afneemt. Tromppetter verzorgt de aanmelding door 

middel van verstrekking van naam, email en telefoonnummer. 

HEYJIJ zal een email met informatie aan jou toezenden en de gelegenheid bieden de scan in te vullen. 

Voor het invullen van deze scan zal een samenwerking met Taylor Protocols plaatsvinden. Bij het 

aanklikken van de link, toegezonden door HEYJIJ worden jouw naam, emailadres en de resultaten van 

de persoonlijkheidsscan vastgelegd in de systemen van Taylor Protocols. Daarnaast verleen je met 

het invullen van de scan toestemming om de resultaten van de persoonlijkheidsscan terug te sturen 

naar HEYJIJ en de resultaten door te vertalen naar de praktijk en met Tromppetter bespreken.  

Opdrachtgevers/brokers 

Tevens is het mogelijk dat gegevens voortvloeiend uit jouw CV en het persoonlijkheidsprofiel worden 

besproken met (potentiële) opdrachtgevers. Dit doen wij om te zorgen voor een zo passend 

mogelijke functie in het netwerk binnen de financiële sector. 

Contict Oldenzaal 

Vanwege de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat 

tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is wordt de cloudopslag en de back up beheert door 

Contict Oldenzaal. 

Mail, outlook 

Wij gebruiken Outlook als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou 

kunnen komen. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens 

wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa 

waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens. 

Mazars Accountants en Adviseurs 

Voor een goede uitoefening van overeenkomsten maar ook in verband met de bestaande wettelijke 

verplichtingen zal Mazars Accountants en Adviseurs de(personeels) administratie en andere 

boekhoudkundige verplichtingen, waaronder het opstellen van de jaarstukken, voor Tromppetter 

verzorgen. 



 

 
 

Stipp 

Voor een goede uitoefening van onze pensioenverplichtingen is Stipp het pensioenfonds waarbij 

Tromppetter is aangesloten. 

Arbodienst/bedrijfsarts, verzuimverzekeraar en UWV 

Om een zo goed mogelijke begeleiding te bieden bij verzuim en te voldoen aan de eisen die arbeids- 

en socialewetgeving stelt, zal Tromppetter enkel noodzakelijke gegevens verstrekken aan deze 

partijen. 

Intern 

Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die 

medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens 

noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te 

respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt. 

 

Bewaren persoonsgegevens 

Het uitgangspunt is dat Tromppetter persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. 

Echter is Tromppetter vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. 

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Tromppetter zoals een grootboek, 

de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben 

op de bedrijfsvoering. Deze bewaartermijn is voornamelijk van toepassing op gegevens van 

(contactpersonen) van bedrijven of brokers (zakelijke relaties). Dit ziet bijvoorbeeld niet op gegevens 

uit een CV of de inhoud van een persoonlijkheidsscan. 

Voor wat betreft sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit 

geldt onder andere voor een loonbelastingverklaring, maar ook voor een kopie identiteitsbewijs 

ofwel etniciteit.  

Deze gegevens moet Tromppetter als werkgever bewaren 5 jaar nadat een werknemer uit dienst is. 

Voor aanvullende arbeids- en salarisafspraken en gegevens m.b.t. burgerlijke staat, geldt een 

minimale bewaartermijn van 7 jaar. 

Voor sommige gegevens uit jouw personeelsdossier, zoals administratieve verzuimgegevens of 

reïntegratiedossier, bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het 

algemeen een bewaartermijn van 2 jaar, nadat jouw dienstverband is beëindigd. Zijn de gegevens al 

eerder niet meer nodig? Dan moet Tromppetter ze direct verwijderen. Een arbeidsovereenkomst 

met eventuele wijzigingen, ontslag en getuigschrift mag bijvoorbeeld tot maximaal 2 jaar na het 

einde van het dienstverband worden bewaard. 

Een medisch dossier bij een arbodienst/bedrijfsarts zal 15 jaar na het einde van jouw dienstverband 

of na beëindiging van de overeenkomst tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts. 



 

 
 

Het is gebruikelijk dat Tromppetter sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de 

procedure verwijdert. Echter vraagt Tromppetter expliciet aan jou om gegevens langer te bewaren, 

namelijk een jaar, omdat er mogelijk om een later tijdstip een passende functie voor jou is. 

Mocht je vragen hebben over bewaartermijnen van documenten die hier niet staan vermeld, neem 

dan contact op via info@tromppetter.nl 

Aansprakelijkheid 

Deze disclaimer is van toepassing op de door Tromppetter geëxploiteerde website, 

www.tromppetter.nl en emailverkeer. 

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Tromppetter geen 

aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website 

opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. 

Tromppetter is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is 

niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een 

vergoeding beschikbaar te stellen. 

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Tromppetter is niet 

aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van 

communicatie. 

Cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd 

en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf 

van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 

weer naar onze servers teruggestuurd worden.  

Sessiecookies 

Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw 

bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen 

wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden 

automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. 

Functionele cookies 

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze 

website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je 

toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie 

onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik 

mailto:info@tromppetter.nl
http://www.tromppetter.nl/


 

 
 

maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor 

de website www.tromppetter.nl 

Analytische cookies 

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de 

website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven 

verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen 

toestemming vereist.  

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan 

hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen 

wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent 

geweest.  

Google Analytics 

Tromppetter maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken 

over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google 

Analytics account van Tromppetter verzameld.  

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig. 

Tromppetter heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat; 

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Tromppetter en Google is over de Analytics 

gegevens. 

 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te 

herleiden zijn. 

 • De informatie niet met anderen gedeeld wordt. 

 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz. 

Tromppetter geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in 

de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen. 

Tromppetter gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld 

advertenties of andere commerciële doeleinden. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting. 

http://www.tromppetter.nl/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


 

 
 

Overzicht 

Naam: rc::c  

Type: HTML, noodzakelijk 

Vervaltermijn: Sessie 

Waar:Scriptag,  page source line number 545, Google 

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.  

Bron: https://www.google.com/recaptcha/api.js  

URL: https://tromppetter.nl/ 

Contactgegevens 

Tromppetter 

Harderstraat 22 

7559HK Hengelo 

Eric Tromp 

eric@tromppetter.nl  

06 234 58 618 

Hepke Petter 

hepke@tromppetter.nl 

06 539 85 446 

mailto:eric@tromppetter.nl
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