Privacybeleid
1. Wie zijn we?
Halo Insurance Services Limited omvat de merken iCarhireinsurance.com en
InsuretheGap.com, die beide actief zijn in het Verenigd Koninkrijk. We nemen uw privacy
zeer serieus.
Halo Insurance Services Limited (bedrijfsnummer 69229208) is de datacontroller voor de
verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze services
gebruikt. Het geregistreerde adres is Suite 1, 56 Gloucester Road, Londen, SW7 4UB.
Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of andere vragen inzake
gegevensbeveiliging, neem dan contact op met ons klantenserviceteam op
klantenservice@huurautoverzekering.com .
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens over u gebruiken en de
stappen die wij nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk
worden gehouden overeenkomstig de volgende voorschriften:
EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)
Het privacybeleid moet worden gelezen samen met onze Algemene voorwaarden.

2. Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
We kunnen persoonsgegevens van u verkrijgen via de websites, mobiele applicaties of
andere soortgelijke apparaten, kanalen of applicaties die worden beheerd door of namens
een van de volgende merken (waarnaar gezamenlijk in dit privacybeleid wordt verwezen als
de "sites"):
•
•

iCarhireinsurance.com;
InsuretheGap.com

Halo Insurance Services Limited is eigendom van het moederbedrijf Cover-More PTY Ltd
(geregistreerd in Australië, ACN 609 090 397), maar wij delen de controle over uw
persoonlijke gegevens niet binnen deze bredere groep. Onder sommige omstandigheden
kunnen groepsmaatschappijen worden gebruikt om bepaalde gegevensverwerkingsfuncties
namens Halo uit te voeren, maar dit biedt geen enkele groep bedrijven toestemming om uw
gegevens buiten deze specifieke functies te gebruiken.
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3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze services
via een van de sites. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres
of telefoonnummer verzamelen, evenals andere details die relevant zijn voor de producten
waar u vragen over hebt. Bijvoorbeeld om een offerte voor een verzekering te krijgen, om
een product te kopen of om deel te nemen aan een wedstrijd. Bij het leveren van onze
service aan u, kunnen we ook informatie opslaan over hoe u onze sites gebruikt, bijvoorbeeld
de bekeken pagina's, de website vanwaar u onze site hebt bezocht, wijzigingen die u
aanbrengt in de informatie die u ons verstrekt, details over de offertes die u aanvraagt en uw
transacties, samen met details van uw financiële informatie, bijvoorbeeld bankrekening- of
betalingsgegevens. We zorgen ervoor dat we passende veiligheidsmaatregelen nemen om
uw informatie te beschermen (zie hoofdstuk 11 hieronder "Hoe veilig is onze site en welke
stappen nemen we om u te beschermen?"). We zullen uw persoonlijke gegevens periodiek
controleren om ervoor te zorgen dat we de gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is
toegestaan. Zie hoofdstuk 14 hieronder voor informatie over hoe lang we uw persoonlijke
gegevens bewaren.
Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren en ervoor te zorgen dat alle informatie en
gegevens die u op de sites verstrekt juist, volledig, nauwkeurig en niet misleidend zijn en dat
u alle relevante feiten opgeeft.
Wanneer wij onze services aan u leveren, hoeven we geen persoonsgegevens te verzamelen
of te verwerken die door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gedefinieerd als
gevoelige persoonsgegevens, zoals medische voorgeschiedenis of strafrechtelijke
vervolgingen.
We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u
jonger bent dan 16 jaar, vraag dan toestemming aan uw ouder of voogd voordat u ons uw
persoonsgegevens verstrekt.
Indien u ons de informatie van een andere persoon verstrekt, moet u deze persoon eerst
vragen dit privacybeleid en onze Algemene voorwaarden te lezen. Door ons informatie over
een andere persoon te geven, bevestigt u dat deze persoon u toestemming heeft gegeven
om de informatie aan ons te verstrekken en dat hij/zij begrijpt hoe de gegevens zullen
worden gebruikt.
Om ervoor te zorgen dat de services die we leveren aan uw behoeften blijven voldoen,
kunnen we u om feedback vragen over uw ervaringen met het gebruik van de sites. Alle
feedback die u verstrekt, wordt alleen worden gebruikt als onderdeel van ons programma
voor continue verbetering en zal niet worden gepubliceerd op de sites.
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We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u een uitnodiging te sturen om een
openbare beoordeling van onze service op een externe website te geven. Als u ervoor kiest
om op deze uitnodiging te reageren, wordt u gevraagd uw beoordeling rechtstreeks in te
dienen bij de externe beoordelingssite en is uw gebruik van die site onderworpen aan hun
eigen voorwaarden en privacybeleid.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:
1.

om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de services,

2.

om de aspecten van onze services te personaliseren en verbeteren ,

3.

voor onderzoek, zoals het analyseren van trends in de markt en klantgegevens;

4.

om met u te communiceren, met inbegrip van sommige of alle van het volgende:
4.1
u informatie te sturen over producten en services die wellicht interessant voor
u zijn - Als u akkoord gaat zullen wij contact met u opnemen (afhankelijk van uw
gewenste contactvoorkeuren) via e-mail, post, telefoon, sms of andere elektronische
middelen zoals via sociale en digitale media. Dit kunnen nieuwe productlanceringen,
nieuwsbrieven, promoties, wedstrijden en kansen zijn om deel te nemen aan
marktonderzoek.
4.2
u jaarlijkse offertes voor verlenging sturen gebaseerd op de informatie die u
reeds heeft opgegeven (indien u offertes hebt aangevraagd) - als onze systemen
aangeven dat uw contract afloopt (of als een polis die u bij ons hebt aangeschaft bijna
verloopt, of op basis van de data die u hebt ingevoerd voor uw meest recente offerte)
kunnen wij uw offertegegevens opnieuw versturen om u een idee te geven van uw
offertes voor de volgende verlenging.
4.3 u ontvangt een bevestigingsmail van uw offerte - als u een offerte van ons krijgt,
kunt u automatisch een bevestiging van uw offerte per e-mail of sms ontvangen,
zodat u deze kunt bewaren om uw offerte later gemakkelijk terug te kunnen vinden.
Dit is een standaardonderdeel van onze services en door gebruik te maken van de
services stemt u ermee in deze berichten te ontvangen,

5.

om een transactie te verwerken tussen u en een derde partij, zoals een verzekeraar,

6. om de verkoop te volgen, waarbij we gegevens kunnen uitwisselen met uw verzekeraar
met betrekking tot de product(en) die u hebt aangeschaft. Uw verzekeraar kan ons ook
informatie sturen die zij hebben met betrekking tot het product of de producten die u voor
dit doel hebt gekocht;
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7. om onze gegevens te matchen met gegevens uit andere bronnen - we kunnen uw
informatie valideren en analyseren en, in sommige gevallen, vergelijken met de informatie
die is verzameld door een derde partij om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u
bezitten zo accuraat mogelijk is. Evenals om ervoor te zorgen dat al het marketingmateriaal
dat we u sturen geschikt is voor uw behoeften;,
8. om u in staat te stellen onze inhoud te delen met anderen, bijvoorbeeld via de functie
'Aanbevelen bij een vriend' of 'Delen' op onze sites.

We slaan de door u verstrekte persoonsgegevens op en kunnen deze gebruiken om velden
op de sites vooraf in te vullen en om het u gemakkelijker te maken om de sites te gebruiken
bij een terugkerend bezoek (bijvoorbeeld wanneer u onze sites voor verlenging bezoekt).
We kunnen uw oproepen, e-mails, sms of andere berichten controleren of opnemen, maar
we doen dit in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en andere
toepasselijke wetgeving. Monitoring of opname zal altijd voor zakelijke doeleinden zijn, zoals
voor kwaliteitscontrole en training (bijv. wanneer u onze klantenservice-hulplijn belt), om
ongeautoriseerd gebruik van onze telecommunicatiesystemen en -sites te voorkomen, om te
zorgen voor een effectieve werking van de systemen, om te voldoen aan alle wettelijke
verplichtingen en/of om criminaliteit te voorkomen of op te sporen.

5. Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens (zoals beschreven in hoofdstuk 4) alleen verzamelen en
gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze
gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn als volgt:
1. Toestemming – Waar nodig zullen wij uw persoonsgegevens alleen verzamelen en
verwerken als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven, bijvoorbeeld, we sturen u alleen
bepaalde marketinge-mails en verwerken alleen gevoelige informatie over u als wij daarvoor
uw toestemming hebben.
2. Legitieme belangen – We kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken
als we hier legitieme zakelijke redenen voor hebben. Volgens de Europese privacywetgeving
er is een definitie van het begrip "legitieme belangen" als rechtvaardiging voor het verwerken
van uw persoonsgegevens. Onze legitieme belangen voor het verwerken van uw
persoonsgegevens zijn als volgt:
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2.1 om de toegang tot en het gebruik van de services mogelijk te maken door: de
websites te doorzoeken om een offerte te krijgen, voor de verwerking van een
transactie tussen u en een derde partij en voor het volgen van verkoop. Het gebruik
van uw gegevens op deze manier is een essentieel onderdeel van de levering van de
services aan u,
2.2 om met u te communiceren over de services. Wij moeten u geïnformeerd
houden over uw gebruik van de services, u ontvangt bijvoorbeeld een
bevestigingsmail van uw offertes en een bericht over verlenging. Dit omvat geen
marketingcommunicatie tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven om deze te
ontvangen, en
2.3
om onze services te verbeteren. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken
om: aspecten van onze service te personaliseren en voor marktonderzoek. Wij
streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening aan u en het gebruik
van uw persoonsgegevens op deze manier helpt ons hierbij.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor
deze legitieme belangen, inclusief waar we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om een
profiel te maken om demografische gegevens van klanten te krijgen. Als u bezwaar maakt,
zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij er zeer uitzonderlijke
omstandigheden van toepassing zijn. In dat geval zullen wij u laten weten waarom we uw
persoonsgegevens blijven verwerken. Neem contact op met onze klantenservice op
klantenservice@huurautoverzekering.com als u gebruik wilt maken van dit recht.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u een van onze services gebruikt, kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken
aan de volgende partijen:
1.

andere leden van de Halo Insurance Service Limited Group

2. onze partners en verzekeraars waaronder Zurich Insurance plc, MAPFRE ASISTENCIA en
andere bedrijven wiens producten of services op onze sites staan, met het oog op: (i) het
bieden van een verzekeringsproduct, of andere service die u hebt aangevraagd. Als deze
bedrijven uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken, zullen zij optreden als
datacontrollers (of Joint Data Controllers, samen met Halo) van uw informatie en daarom
adviseren wij u om het privacybeleid van uw gekozen provider te lezen,
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3. onze channel operators: hoewel het merendeel van de kanalen op onze sites door ons
worden uitgevoerd, worden sommige van onze kanalen voor ons ontworpen en
onderhouden door onze serviceproviders. We kunnen uw persoonsgegevens van deze
serviceproviders ontvangen en deze gebruiken in overeenstemming met hoofdstuk 4
hierboven. We zullen de persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen gebruiken
als de relevante derde partij kan aantonen dat deze is verzameld en verwerkt in
overeenstemming met de wet,

4. andere serviceproviders die we aannemen om ons te helpen met het leveren van
bepaalde servicesen/of functionaliteit, zoals hosting, gegevensopslag en analysebedrijven,
waaronder die worden vermeld in hoofdstuk 8 hieronder

5. de Financial Conduct Authority en/of andere regelgevende/bestuursorganen, voor de
doeleinden van het toezicht op de naleving,
Voor zover toegestaan door de wet gegevensbescherming en de privacywet, kunnen we ook
informatie over u onthullen (met inbegrip van elektronische identificatiemiddelen zoals IPadressen) en/of het verkrijgen van toegang tot uw account:
6.

indien het door de wet vereist of toegestaan is dit te doen,

7. indien vereist door een rechter, de Financial Conduct Authority, de Competition &
Markets Authority of andere toepasselijke regelgevende-, compliance-, gouvernementele- of
wetshandhavingsdiensten,
8. indien nodig in het kader van rechtszaken of potentiële rechtszaken, en/of
9. in verband met de verkoop of potentiële verkoop van alle of een deel van ons bedrijf.
Als we redelijkerwijs van mening zijn dat er valse of onjuiste informatie is verstrekt en als er
fraude wordt vermoed, kunnen details worden doorgegeven aan agentschappen voor
fraudepreventie om fraude en witwassen van geld te voorkomen.

7. Met wie delen onze providers uw persoonsgegevens?
Sommige van onze providers zullen uw persoonsgegevens gebruiken om uw omstandigheden
te beoordelen b} (inclusief informatie over derden die worden genoemd in de polis) en
controleren de informatie die u aan ons hebt gegeven.
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Sommige providers kunnen controles uitvoeren met fraudepreventie en
kredietreferentiebureaus, zowel wanneer u voor het eerst een polis aanschaft als bij
verlenging (verzekeraars voeren deze controles uit om ervoor te zorgen dat ze uw identiteit
kunnen verifiëren, om te helpen bij het voorkomen van fraude en het witwassen van
geld). Als providers deze controles uitvoeren, zijn dit alleen zoekopdrachten voor offertes,
maar zijn ze zichtbaar voor andere organisaties. Zowel openbare gegevens (bijv. de
kiezerslijst) als persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw persoonlijke kredietgeschiedenis) kan op
deze manier worden gecontroleerd.
Sommige providers kunnen controles uitvoeren van gegevens die zij al over u hebben, zoals
gegevens over bestaande producten, accountgegevens, gegevens over eerdere
producttransacties en accounts die u wellicht al bij hen hebt.
Als u via een van de sites besluit om een contract aan te gaan met een provider, zal de
informatie die u ons hebt verstrekt, samen met alle verdere informatie die wordt gevraagd
en die door u of ons wordt verstrekt aan de provider, door de provider worden bewaard voor
de doeleinden uiteengezet in het privacybeleid van die provider. Daarom wordt het u ten
zeerste aangeraden om het privacybeleid van uw gekozen provider te lezen en uzelf te
overtuigen over de doeleinden waarvoor de provider uw persoonsgegevens gebruikt voordat
u het contract aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw
persoonsgegevens door een provider.

8. Derde gegevensverwerkers
We gebruiken een aantal derde partijen om namens ons persoonsgegevens te verwerken.
Deze derde partijen zijn zorgvuldig gekozen en ze voldoen aan de wetgeving zoals
beschreven in hoofdstuk 1. Alle derde partijen gebaseerd in de VS zijn EU-US Privacy Shield
Compliant.
Derde partij

Privacybeleid

Open GI

Zie hier

Salesforce

Zie hier

Pardot

Zie hier

Sage

Zie hier

Google

Zie hier

Bing

Zie hier
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Stripe

Zie hier

Facebook

Zie hier

Twitter

Zie hier

Hotjar

Zie hier

Amazon Web Services

Zie hier

Cloud IQ

Zie hier

Trustpilot

Zie hier

9. Welke cookies gebruiken we?
Een cookie is een klein tekstbestand op uw computer of apparaat. Cookies helpen ons om:
1.

het surfgedrag op de sites te begrijpen,

2.

het aantal bezoekers van de sites en de bezochte pagina's te begrijpen en

3. u te herinneren wanneer u terugkeert naar de sites, zodat wij u kunnen voorzien van
toegang tot eerder opgeslagen offertes of een offerte kunnen e-mailen.
4. het navigeren op de sites te vereenvoudigen en informatie te bewaren die u invoert als u
van pagina naar pagina gaat bij het verkrijgen van een offerte of de aankoop van een
product.
Voor meer informatie over de cookies wij gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

10. Welke advertenties tonen we op onze sites?
Halo toont geen advertenties van derden op haar websites en er worden geen cookies van
derden ingezet voor dit doel.
Halo maakt wel gebruik van Display Advertising, met behulp van Google Analytics, waarmee
advertenties en remarketing kunnen worden weergegeven op websites van derden op
internet met betrekking tot een zoekopdracht op een van de sites. De sites en derde partijen,
waaronder Google, gebruiken first party cookies en third-party cookies om deze advertenties
te informeren, te optimaliseren en te plaatsen. U kunt zich afmelden voor deze advertenties
of deze aanpassen met behulp van de Google Ads Preferences Manager.
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11. Hoe veilig is onze site en welke stappen ondernemen we om u te
beschermen?
De beveiliging van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor ons en onze sites gebruiken
HTTPS om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Beveiliging tijdens de overdracht
wordt de Secure Sockets Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) genoemd
SSL-certificaten zijn kleine gegevensbestanden die een cryptografische sleutel digitaal
verbinden met de gegevens van een organisatie. Wanneer dit op een webserver is
geïnstalleerd, worden het hangslot en het https-protocol geactiveerd en kunnen beveiligde
verbindingen van een webserver met een browser worden gemaakt. Doorgaans wordt SSL
gebruikt om creditcardtransacties, gegevensoverdracht en logins te beveiligen en meer
recentelijk wordt het de norm bij het beveiligen van het browsen op sociale mediasites.
Totale veiligheid bij gegevensoverdracht via internet kan echter niet worden gegarandeerd.
Bepaalde informatie, bijvoorbeeld uw creditcardgegevens en persoonsgegevens, zijn
gecodeerd om het risico van onderschepping tijdens de overdracht te minimaliseren.
U kunt een registratieproces voltooien wanneer u zich aanmeldt om delen van de sites of
mobiele applicaties te gebruiken. Dit kan het aanmaken van een gebruikersnaam,
wachtwoord en/of andere identificatie-informatie omvatten. Dergelijke details moeten door
u vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet bekend worden gemaakt aan of worden
gedeeld met anderen. Wanneer u een van deze gegevens openbaar maakt, bent u zelf
verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden ondernomen op de sites waar ze worden
gebruikt.
We doen ons best om de informatie die u ons verstrekt veilig te houden. We kunnen de
veiligheid van de informatie die u ons stuurt echter niet garanderen en u doet dit op eigen
risico. Door onze sites te gebruiken, aanvaardt u de inherente risico's van het online
verstrekken van informatie en houdt u ons niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de
beveiliging.
Het kan soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) overdragen naar locaties die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming
bieden als het Verenigd Koninkrijk. We zullen uw persoonlijke informatie echter alleen
buiten de EER overdragen als we passende voorzorgsmaatregelen en beveiligingen hebben
ingevoerd zoals vermeld in de Britse wetgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van een
overeenkomst voor gegevensoverdracht waarin bepaalde standaardmodellen voor
beschermingsbepalingen zijn opgenomen.
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12. Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen?
Alle elektronische marketingcommunicatie die we u sturen, bevat duidelijke en beknopte
instructies die u moet volgen als u zich op elk gewenst moment wilt afmelden. U kunt uw
marketingvoorkeuren ook wijzigen door contact op te nemen met
klantenservice@huurautoverzekering.com .
Mocht u niet langer door ons benaderd willen worden, dan kunt u ons dit op elk moment
laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice op +44 (0) 203 302 2296 geopend van maandag tot vrijdag van 9.15 tot 17.00 uur of door een e-mail te sturen naar
klantenservice@huurautoverzekering.com .
Als u niet meer wilt dat providers contact opnemen voor marketingdoeleinden, volgt u de
instructies in hun marketingcommunicatie of raadpleegt u hun privacybeleid voor meer
informatie over afmelden.

13. Uw rechten inzake persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt
opnemen
U hebt bepaalde rechten op grond van de bestaande wetgeving inzake
gegevensbescherming, waaronder:
(i)
Recht op toegang: het recht om bij ons kopieën op te vragen van uw
persoonsgegevens,
(ii)
Recht op correctie: het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, indien
deze onjuist of onvolledig zijn,
(iii)
Recht te wissen: het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens uit onze
systemen wissen,
(iv)
Recht om ons gebruik van uw informatie te beperken: het recht ons gebruik van uw
persoonsgegevens of de manier waarop wij het kunnen gebruiken te 'blokkeren',
(v)
Recht op gegevensoverdracht: het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te
verplaatsen, kopiëren of over te dragen,
(vi)
Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens, inclusief waar wij de gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen of
waar wij uw persoonsgegevens gebruiken om profilering uit te voeren voor onze
marktonderzoeken en klantgegevens (zie hoofdstuk 5 hierboven).
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Als u vragen hebt, een van uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in dit privacybeleid
en/of een klacht wilt indienen, neem dan contact op met onze klantenservice
klantenservice@huurautoverzekering.com .
Als u niet tevreden bent over de manier waarop klachten over uw persoonsgegevens door
ons worden behandeld, dan kunt u uw klacht mogelijk indienen bij de relevante
toezichthouder voor gegevensbescherming

14. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet, zullen we uw
persoonsgegevens alleen op onze systemen bewaren gedurende de periode die nodig is om
de doelen te bereiken die in dit privacybeleid worden uiteengezet of totdat u verzoekt om
verwijdering. Als u zich na registratie voor een van onze services gedurende een redelijke tijd
(wat kan variëren afhankelijk van de service(s) waarvoor u zich heeft geregistreerd) geen
gebruik heeft gemaakt van onze services, dan kunnen we contact met u opnemen om te
controleren of u nog steeds communicatie van ons wilt ontvangen. Zelfs als we uw
persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze blijven bestaan in back-up- of archiefmedia
voor juridische, fiscale of wettelijke doeleinden.

15. Wijzigingen in dit privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te
passen en alle wijzigingen worden op de sites gepubliceerd. De datum van de meest recente
revisie verschijnt op deze pagina. Als we dit beleid aanzienlijk wijzigen, kunnen we u ook op
andere manieren informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen. Indien wettelijk
vereist, zullen we uw toestemming verkrijgen om deze wijzigingen aan te brengen. Als u niet
akkoord gaat met de wijzigingen, gebruik de sites dan niet meer.

Laatst bijgewerkt mei 2018
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