
PRIVACY STATEMENT EVERHOST WEBHOSTING (per 1 januari 2014) 

De website www.everhost.nl wordt beheerd door Everhost, ook bekend als “Everhost 
Webhosting”, onderdeel van Celobot Systems, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Groningen onder nummer 02095202, gevestigd aan het Gedempte Kattendiep 3 te 
Groningen. Voor overige contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op onze 
website. 
Al uw vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u te allen tijde aan ons toesturen. 
Tevens kunt u ons verzoeken tot inzage in de door ons van u opgeslagen gegevens en is het 
mogelijk een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen. Wij streven er naar 
om binnen vijf werkdagen te reageren op uw vraag en/of verzoek. 

Bij het bezoeken van deze website kan Everhost Webhosting gegevens van u verwerken. Dit 
kan gaan om directe gegevens die u zelf invult in bijvoorbeeld ons klantensysteem, maar ook 
om indirect verkregen gegevens. Gegevens die indirect verkregen worden zijn bijvoorbeeld 
de pagina's die u bezoekt op onze website. Opslag van deze gegevens kan vanwege het 
beter en sneller laten functioneren van onze website geschieden door het gebruik van 
'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die staan opgeslagen op uw eigen computer. Deze 
bestanden zijn enkel opvraagbaar door de website van Everhost Webhosting. U kunt het 
gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot 
vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website of zelfs tot het compleet wegvallen van 
bepaalde functionaliteiten. Wij waarborgen uw privacy te allen tijde. Zowel de directe als 
indirect verkregen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Everhost Webhosting alsmede 
voor derden die Everhost Webhosting in vertrouwen heeft genomen voor ondersteuning in 
uitvoering van haar dienstverlening. 
 
Everhost Webhosting verzamelt en verwerkt uitsluitend informatie met betrekking tot klanten 
en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve 
bedrijfsvoering en websitebeheer. De opslag van informatie heeft als doel het te gebruik 
kunnen stellen van informatie ter behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening. Uw 
persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan 
derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Everhost 
Webhosting. 
 
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via 
links kunnen worden bezocht. 
 
Mocht u vragen hebben over ons privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen. 
Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op onze website. 


