KHLOÉ Consultancy | High Class Escort
Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Bij elke boeking of aanvraag gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden &
Privacybeleid,
opgesteld door KHLOÉ Consultancy © 2020 – ongeacht of de klant ze wel of niet in totaliteit
heeft gelezen.
De Algemene Voorwaarden & Privacybeleid is toepasselijk op alle door KHLOÉ
Consultancy verleende services en op het bezoeken van de website.
KHLOÉ Consultancy is een legale onderneming en functioneert onder Vergunning
Escortbedrijf 238206, afgegeven door de burgemeester van Berkelland. Het BTW-nummer
van KHLOÉ Consultancy is NL002229509B09.
Definities
Agency – KHLOÉ Consultancy: een Nederlandse escortservice; bemiddelaar tussen de
dames die de samenwerking zijn aangegaan met de escortservice.
Website – de website gebruikt door Agency: www.khloe-consultancy.com.
Nieuwsbrief – een digitaal magazine waarmee Klant op de hoogte wordt gehouden van
ontwikkelingen en nieuws van Agency.
Companion – een dame wie samenwerkt met Agency en ervoor heeft gekozen via Website
haar diensten aan te bieden.
Europa – met Europa wordt in deze Algemene Voorwaarden alle bij de EU aangesloten
landen bedoeld, aangevuld met Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
Internationale Boeking – alle Boekingen die plaatsvinden buiten Nederland (Nederland is
niet het Koninkrijk der Nederlanden).
Klant – gebruiker van Website en/of Diensten. Dit kunnen ook meerdere personen zijn per
afgenomen Dienst.
Nieuwe Klant – Klant die niet eerder heeft gebruik heeft gemaakt van Diensten bij Agency,
of voor wie de laatste keer meer dan 13 maanden geleden is.
Diensten – elk van de door Agency aangeboden dienst, valt onder Diensten.
Aanbetaling – wanneer Aanvraag wordt gedaan en Nieuwe Klant is akkoord, dient hij een
Aanbetaling te doen van in elk geval 10% van het totale bedrag dat met Boeking gemoeid is.
Dit is ter voorkoming dat er een valse Boeking wordt gedaan.
Aanvraag – een Boeking wordt aangevraagd via een Aanvraag. Deze blijft een Aanvraag, tot
deze is bevestigd of is geannuleerd door één van beide partijen, en tot die tijd vrijblijvend.
Boeking – een Boeking komt tot stand tussen Klant en Agency en laatstgenoemde bemiddeld
hiermee uit naam van desbetreffende Companion conform de modelovereenkomst gesloten
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tussen Agency en Companion. Wanneer Klant een Companion boekt en de afspraak is
bevestigd d.m.v. een Bevestiging, is dat een Boeking, ongeacht of de afspraak wel of geen
doorgang vindt.
Boekingsbedrag – het totaal van de afgenomen Diensten, inclusief reiskosten en middelen
die Agency heeft moeten aanschaffen / betalen om de Boeking tot stand te laten komen
((entree)tickets, reserveringskosten, visum, etc.).
Boekingsduur – de lengte van Boeking zoals tussen Agency en Klant is overeengekomen in
de Bevestiging. Bij Internationale Boekingen kan de reistijd hier bij in zitten, bepalend in
artikel 8.
Bevestiging – een Aanvraag wordt een Boeking door een Bevestiging. Dit gebeurt wanneer
Klant heeft voldaan aan het aanleveren van alle benodigde informatie door Agency om
Boeking te kunnen voltooien en wanneer – indien nodig – de aanbetaling door Klant is
gedaan.
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1. Website
1.1 Onze Website (www.khloe-consultancy.com) is met veel zorgvuldigheid opgezet om
heldere informatie te kunnen verstrekken en gebruiksvriendelijk te zijn. Ongeacht wij elke
dag onze Website up to date proberen te houden, kan het zijn dat er onverhoopt toch
oneffenheden, disfunctioneren of spelfouten optreden. Agency is in geen enkel geval
aansprakelijk voor hieruit direct of indirect geleden schade of verkeerde verwachtingen.
1.2 Onze Website vormt, samen met Nieuwsbrief, de eerste lijn van communicatie naar onze
(potentiële) klanten. Agency kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel
missende informatie, daar met de grootste zorgvuldigheid de externe en interne
communicatie wordt vormgegeven.
2. Companions
2.1 Elke Companion op Website te vinden, of via andere communicatiekanalen aan Klant
gecommuniceerd, werkt uit vrije wil met Agency samen.
2.2 Agency staat garant dat Companion respectvol is jegens Klant.
2.3 Companion is altijd minstens 21 jaar of ouder, heeft een Nederlandse nationaliteit of heeft
documenten overlegd waaruit blijkt dat zij in Nederland werken mag.
2.4 Companion voldoet volgens Agency aan de slogan sweet, smart & stunning, waarvan
gesteld kan worden dit een subjectieve uiting is. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
2.5 Companion functioneert als zelfstandige. Agency is niet aansprakelijk voor door
Companion direct of indirect aangerichte (emotionele) schade.
3. Boeking aanvragen
3.1 Een Boeking kan worden aangevraagd via mail (info@khloe-consultancy.com), telefoon
(+31 85 007 44 40), WhatsApp (+31 6 114 18 770) via sociale media (privéberichten) of
mondeling.
3.2 Een Aanvraag is een vrijblijvende informatiewinning en/of afspraak tussen Klant en
Agency, welke te allen tijde kan worden geannuleerd door beide partijen, zonder dat daar
verantwoording voor hoeft worden afgelegd.
3.3 Agency behoudt zich het recht te annuleren wanneer geen respons meer komt vanuit
Klant.
3.4 Agency behoudt zich te allen tijde het recht een Aanvraag te weigeren, zonder daar
verantwoording voor te hoeven afleggen.
3.5 Aanvragen die binnenkomen op dezelfde dag als dat Boeking zou moeten plaatsvinden,
hebben minder kans van slagen. Agency prefereert deze Aanvragen via WhatsApp of
telefonisch.
3.6 Klant dient zichzelf te (laten) informeren omtrent de door hem te Boeken Companion,
zodat hem billijkheid niet kan worden ontzegd in lijn van artikel 5, lid 9.
4. Bevestiging
4.1 Wanneer Klant schriftelijk of mondeling heeft aangegeven dat Aanvraag akkoord is, zal
Agency hem voorzien van een Bevestiging. Deze zal niet altijd maar wel doorgaans
geschieden via mail of WhatsApp, maar in elk geval schriftelijk.
4.2 In Bevestiging staat, naast andere praktische informatie, in elk geval de locatie, de tijd,
geboekte Companion, de lengte, de voldane betaling en de openstaande betaling van
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Boeking.
4.3 Een Bevestiging wordt bij Nieuwe Klant pas uitgegeven, wanneer Aanbetaling is
voldaan.
4.4 Agency behoudt zich het recht om af te zien van de Boeking, ondanks dat er een
Bevestiging is verstuurd, zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen.
5. Boeking
5.1 Aanvraag wordt automatisch Boeking door tussenkomst van Bevestiging.
5.2 Kosten van Boeking zijn tijdens Aanvraag naar Klant gecommuniceerd, en bedragen
naast kosten voor Diensten van Companion, eventueel reiskosten en servicekosten. Alle
kosten zijn onderhevig aan 21% belasting.
5.3 Boeking loopt vanaf het moment dat is afgesproken in Bevestiging, tenzij Companion en
Klant elkaar eerder ontmoeten.
5.4 Aanvang van een Boeking vindt nooit tussen 0:00 uur en 9:00 uur plaats.
5.5. Zowel Klant als Agency/Companion doen er alles aan om Boeking op het tijdstip van
Bevestiging te kunnen laten aanvangen.
5.6 Indien Klant later op de afgesproken plek is, zal Boeking niet kosteloos worden verlengd,
ongeacht de reden hiervoor.
5.7 Indien Companion later op de afgesproken plek is, zal Boeking op kosten van Agency
met dezelfde lengte dan dat Companion later is, worden verlengd. Andere direct of indirect
gelopen kosten die hiermee gemoeid gaan, zijn niet te verhalen op Agency, noch op
Companion.
5.8 Indien Boeking buiten schuld van Agency en/of Companion geen doorgang vinden kan,
is Klant het volledige bedrag van Boeking verschuldigd, ongeacht de reden hiervan, tenzij
anders overeengekomen met Agency.
5.9 Klant kan in de eerste 10 minuten van een Boeking binnen Nederland de Boeking
kosteloos annuleren, wanneer Klant de mening is toegedaan dat Companion niet de persoon
is die Agency op Website heeft gepresenteerd wat betreft uiterlijk en karakter.
Beargumentering hiervan moet billijk zijn, naar bepaling van artikel 3, lid 6. Reiskosten
moeten wel worden vergoed door Klant.
5.10 Companion heeft het recht Boeking te annuleren gedurende de gehele Boeking indien zij
daar aanleiding toe ziet. Hierbij kan men denken aan respectloos gedrag van Klant (zie
artikel 10).
5.11 Indien Companion tijdens Boeking noodgedwongen dient te annuleren, bijvoorbeeld
door gezondheidsklachten, behoudt Klant recht op de overige tijd van Boeking. Agency en
Klant overleggen samen voor een geschikt moment voor een vervolg.
5.12 Bij een Boeking van minstens 8 uur met overnachting, heeft Companion recht op 4 uur
slaap.
5.13 Boekingen vinden plaats in een hotel, tenzij anders is overeengekomen met Agency.
5.14 Thuisboekingen vinden alleen plaats wanneer Agency aanvullende informatie van Klant
heeft ontvangen.
5.15 Indien bij een thuisboeking de hygiene niet op orde lijkt te zijn, wordt de Boeking direct
beëindigd, zonder recht op teruggaaf van het Boekingsbedrag.
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5.15 Intimiteit is altijd veilig, ook orale seks. Bij aandringen op onveilige seks wordt de
Boeking direct beëindigd, zonder recht op teruggaaf van het Boekingsbedrag.
7.0 Lange boekingen
7.1 Boekingen vanaf 36 uur worden gezien als Lange Boekingen.
7.2 Tijdens de nachtelijke uren (tussen 22:00 uur en 07:00 uur) recht op zes uur slaap.
7.3 Companion heeft recht op ontbijt, lunch en diner en komen voor kosten van Klant.
7.4 Companion heeft elk blok van 24 uur (dus bij een Boeking met een lengte van 36 uur, zijn
dat twee blokken), recht op twee uur voor haarzelf.
8.0 Internationale Boeking
8.1 Internationale Boekingen zijn alle Boekingen die buiten Nederland plaatsvinden.
8.2 Een Internationale Boeking kan alleen worden geboekt met een minimale lengte van 36
uur, inclusief reistijd, binnen Europa.
8.3 Een Internationale Boeking kan alleen worden geboekt met een minimale lengte van 36
uur, exclusief reistijd, buiten Europa.
8.4 Voor reizen buiten Nederland wordt een eenmalig reiskostenvergoeding gerekend van €
150,-, waar een reistijd van 4 uur (in totaal) inzit.
8.5 Voor de reistijd boven 4 uur € 100,- per uur gerekend, inclusief 21% BTW.
8.6 Kosten die gemaakt moeten worden om Companion op de gewenste locatie te krijgen,
worden doorberekend aan Klant.
8.7 Alle kosten en praktische zaken worden besproken alvorens er een Bevestiging wordt
opgemaakt.
8.8 Onvoorziene kosten die zich tijdens de reis voordoen en buiten schuld van Agency en/of
Companion liggen, zijn voor kosten van Klant.
8.9 Indien voor de Internationale Boeking moet worden gevolgen, reist Companion in
Businessclass wanneer er intercontinentaal gevlogen wordt.
8.10 Indien Companion de terugvlucht mist door directe of indirecte schuld van Klant, wordt
de tijd die zij langer weg is, regulier in rekening gebracht aan Klant.
9. Annulering
9.1 Agency behoudt zich altijd het recht Boeking te annuleren, zonder daar verantwoording
voor te hoeven afleggen.
9.2 Klant kan een Boeking in Nederland tot 24 uur voor aanvang van Boeking kosteloos
annuleren.
9.3 Klant kan een Boeking in Nederland tot 4 uur voor aanvang van Boeking eenmalig
kosteloos annuleren. De keren erna wordt er 20% van het Boekingsbedrag in rekening
gebracht aan Klant.
9.4 Klant kan een Boeking in Nederland tussen 4 uur voor aanvang van Boeking en aanvang
van Boeking annuleren, maar wordt er 50% van het Boekingsbedrag aan hem in rekening
gebracht.
9.5. Na aanvang van een Boeking in Nederland, kan de date, anders dan de bepaling in
artikel 5, lid 9, niet worden geannuleerd. Indien Klant dit wel doet, wordt het volledige
Boekingsbedrag in rekening gebracht.
9.6 Klant kan een Boeking binnen Europa tot 24 uur voor vertrek van Companion de boeking
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kosteloos annuleren.
9.7 Klant kan een Boeking binnen Europa tussen 24 uur voor vertrek van Companion en
vertrek van Companion annuleren, maar wordt er 25% van het Boekingsbedrag aan hem in
rekening gebracht.
9.8 Klant kan een Boeking binnen Europa annuleren tussen het vertrek van Companion en
aanvang van de Boeking, maar er wordt 50% van het Boekingsbedrag aan hem in rekening
gebracht en de reistijd van Companion wordt als reguliere Boekingsduur aan hem in
rekening gebracht, afgerond op hele uren en met een minimum van 2 uur.
9.9 Klant kan een Boeking binnen Europa na aanvang van de Boeking niet annuleren. Indien
Klant dit wel doet, wordt het volledige Boekingsbedrag in rekening gebracht.
9.10 Klant kan een Boeking buiten Europa tot 48 uur voor vertrek van Companion kosteloos
annuleren.
9.11 Klant kan een Boeking buiten Europa tussen 48 uur en 24 uur voor vertrek van
Companion annuleren, maar er wordt 20% van het Boekingsbedrag in rekening gebracht aan
Klant.
9.12 Klant kan een Boeking buiten Europa tussen 24 uur voor het vertrek van Companion en
het vertrek van Companion annuleren, maar er wordt 50% van het Boekingsbedrag in
rekening gebracht aan Klant.
9.13 Klant kan een Boeking buiten Europa tussen het vertrek van Companion en aanvang
van de Boeking annuleren, maar er wordt 50% van het Boekingsbedrag in rekening gebracht
aan Klant en de reistijd van Companion wordt als reguliere Boekingsduur aan hem in
rekening gebracht, afgerond op hele uren en met een minimum van 3 uur.
9.14 Klant kan een Boeking buiten Europa na aanvang niet annuleren. Indien Klant dit wel
doet, wordt het volledige Boekingsbedrag in rekening gebracht.
9.15 Kosten die al gemaakt zijn (bijv, vliegtickets, visum, etc.) of gemaakt moeten worden
door de annulering, worden altijd aan Klant doorberekend, ongeacht hoe ver van tevoren
Klant annuleert of welke reden hieraan ten grondslag ligt.
10. Respectloos gedrag
10.1 Respectloos gedrag is gedrag waarvan Agency of Companion van vindt dat het
ongewenst is. Dit hoeft niet per se fysiek te zijn.
10.2 Bij respectloos gedrag mag Companion de Boeking beëindigen, zonder restitutie voor
Klant van Boekingskosten.
10.3 Mondeling respectloos gedrag kan bij wille van voorbeeld zijn dat Klant om
persoonlijke gegevens vraagt van Companion. Companion zal aangeven wanneer zij ergens
niet van gediend is. Bij herhaling mag Companion de Boeking annuleren, zonder restitutie
voor Klant van Boekingskosten.
10.4 Fysiek respectloos gedrag uit zich wanneer Klant handelingen uitvoert welke door
Companion niet worden gewenst. Companion zal aangeven wanneer zij ergens niet van
gediend is. Bij herhaling mag Companion de Boeking annuleren, zonder restitutie voor
Klant van Boekingskosten.
10.5 Respectloos gedrag kan ook bij de Aanvraag voorkomen, door van tevoren bepaalde
diensten van Agency of Companion te verlangen, die Agency en/of Companion niet
wenselijk achten. Agency behoudt zicht hierbij het recht een Aanvraag niet in behandeling te
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nemen.
10.6 Over de definitie van respectloos gedrag wenst Agency geen discussie te voeren. Dat
betekent dat Agency altijd achter de keuze van Companion staat wanneer ervoor gekozen
wordt de Boeking te beëindigen conform artikel 10 lid 2.
10.7 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is respectloos gedrag.
10.8 Agency behoudt zich het recht Klant toe te voegen aan de gedeelde Fakerslijst wanneer
het gedrag van Klant daar aanleiding toe geeft. Dit is aan Agency om te bepalen.
11. Aanvullende Diensten
11.1 Aanvullende diensten zijn waar toepasselijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden
die gelden voor de reguliere diensten van Agency en Companion.
11.2 Aanvullende diensten dienen vooruit betaald te worden.
11.3 Aanvullende diensten vallen niet onder restitueerbare kosten wanneer een Boeking om
welke reden dan ook geannuleerd dient te worden.
11.4 Aanvullende diensten worden gedaan in samenspraak met Klant.
12. Discretie
12.1 Discretie is, samen met veiligheid, het hoogste goed van Agency.
12.2 Te allen tijde wordt discreet en zorgvuldig omgegaan met gegevens van Klant en
Companion.
12.3 Geen van de gegevens van Klant die Agency heeft wordt verspreid of gedeeld met
derden. Nooit.
12.4 Om discretie te waarborgen, wordt op facturen van en naar Agency gewerkt met de
handelsnaam ‘KHL Advies’.
13. Nieuwe Klanten
13.1 Nieuwe Klanten dienen een aanbetaling te doen van 10% van het totale Boekingsbedrag,
alvorens de Aanvraag wordt omgezet in een Bevestiging.
13.2 Nieuwe Klanten worden na hun eerste Boeking automatisch ‘Bronze Client’ en
behouden een persoonlijke pagina tot 14 maand na hun laatst bij Agency afgenomen dienst.
14. Klantsysteem
14.1 Regels en bijkomende voordelen voor Klant van het Klantsysteem staan uitgelegd op de
desbetreffende pagina op Website.
14.2 Agency behoudt zich altijd het recht de regels en/of voordelen te wijzigen, zonder
daarover verantwoording te hoeven afleggen.
14.3 Agency behoudt zich altijd het recht om voordelen niet uit te keren, zonder daarover
verantwoording te hoeven afleggen.
14.4 Agency behoudt zich altijd het recht om punten niet uit te keren, zonder daarover
verantwoording te hoeven afleggen.
14.5 Agency behoudt zich altijd het recht een Klantpagina te verwijderen, zonder daarover
verantwoording te hoeven afleggen.
14.6 Reiskosten en kosten van Extra Diensten worden niet meegenomen in het
puntensysteem.
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15. Facials
15.1 Klant met de status Silver Client kan van Companion haar gezichtsfoto opvragen.
15.2 Agency behoudt zich te allen tijde het recht deze gezichtsfoto niet verstrekken, zonder
daarover verantwoording te hoeven afleggen.
15.3 Voor het verkrijgen van een gezichtsfoto dient Klant bepaalde informatie te overleggen.
Met deze informatie wordt afgestemd met Companion hoe groot de kans is dat Klant en
Companion elkaar kennen of tegen kunnen komen in de privésferen (denk aan werkveld,
woongebied, etc.).
15.4 Een gezichtsfoto wordt geplaatst op de Klantpagina van desbetreffende Klant en
voorzien van watermerken.
15.5 Klant is ten strengste verboden de foto te dupliceren, op welke wijze dan ook.
16. Betalingen
16.1 Betalingen dienen te geschieden middels een bankoverschrijving, PayPal, creditcard of
per PIN bij Companion.
16.2 Op betaling per PayPal, creditcard of PIN zit een toeslag, welke van tevoren met Klant
wordt besproken.
16.3 Betaling via een bankoverschrijving, of een zakelijke ‘tikkie’, kan vertraging met zich
meebrengen. Agency is hiervoor niet verantwoordelijk en kan al dus niet verantwoordelijk
worden gehouden.
16.4 Betaling dient binnen te zijn, alvorens aan Boeking kan aanvangen en alvorens
Companion aan de reis naar de locatie begint.
16.5 Bijboeken kan in overleg met Companion, maar de verlenging kan pas plaatsvinden als
betaling is voldaan.
17. Fakers
17.1 Een Faker is iemand wie zonder serieuze intenties contact opneemt met Agency,
afspraken niet nakomt, zich respectloos gedraagt of de Algemene Voorwaarden niet
honoreert.
17.2 Niemand anders dan Agency bepaalt wie gezien wordt als een Faker.
17.3 Fakers worden geplaatst op een Fakerslijst. Deze lijst wordt gedeeld met andere
bureaus, ter bescherming van onze branche.
17.4 Niemand anders dan Agency en de samenwerkende bureaus hebben toegang tot deze
lijst.
17.5 Agency houdt ook haar eigen Fakerslijst bij. Wanneer iemand van de gedeelde lijst
wordt afgehaald, blijft hij Faker bij Agency, tenzij reden genoeg om anders te bepalen.
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Privacybeleid
Privacybeleid van KHLOÉ Consultancy
(laatste versie november 2020)
Als onderdeel van ons privacybeleid informeren wij Klant van Agency en de bezoekers van
Website over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ons.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking kunnen hebben op een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld namen, adressen, e-mailadressen, maar
ook gebruikersgedrag.
1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
KHLOÉ Consultancy is verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en functioneert onder Vergunning Escortbedrijf 238206,
afgegeven door de burgemeester van Berkelland, onder het BTW-identificatienummer
NL002229509B09, info@khloe-consultancy.com.
2. Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Volgens artikel 6 van de AVG kunnen gegevens worden verwerkt op basis van toestemming,
voor de nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen, op grond
van wettelijke bepalingen, in het algemeen belang of voor zover de verwerking noodzakelijk
is om onze legitieme belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde, tenzij de
belangen en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van
persoonsgegevens vereisen, prevaleren.
3. Welke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt tijdens bezoeken aan onze
website?
Wanneer u Website bezoekt voor informatieve doeleinden, d.w.z. als u zich niet registreert of
aan ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die
uw browser naar onze server verzendt (de zogenaamde "serverlogbestanden"). De volgende
gegevens zijn van technisch belang om onze internetpagina's aan u te presenteren:
Het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean
Time (GMT), de exacte inhoud van het verzoek (de specifieke pagina), de toegangsstatus /
HTTP-statuscode, de hoeveelheid verzonden gegevens, de bron / internetpagina die het
verzoek heeft verzonden, de browser die u gebruikt, het gebruikte besturingssysteem en het
oppervlak, evenals de taal en versie van uw browsersoftware.
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de
AVG om een vlotte verbindingsopbouw van onze internetpagina's te garanderen, een
comfortabel gebruik van onze website te garanderen, de systeembeveiliging en -stabiliteit te
evalueren en voor verdere administratieve doeleinden.
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In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te
trekken of gegevens te delen met derden.
4. Welke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt bij inschrijving als Klant en
tijdens boekingen?
Als u ons een Aanvraag wilt sturen, hebben wij specifieke gegevens nodig en verwerken
deze, zoals in het bijzonder informatie over de Boeking die u wilt maken, eventueel uw adres
en e-mailadres en de gekozen betalingsmethode. U heeft de mogelijkheid om ons vrijwillig
aanvullende informatie te verstrekken, zoals een telefoonnummer, bijv. om ons in staat te
stellen sneller contact met u op te nemen.
Onder de voorwaarden die op Website staan vermeld, krijgt u toegang tot een Klantpagina.
Hier staat alleen de voornaam die u bij ons hebt opgegeven bij het maken van een Boeking.
5. Hoe worden gegevens door ons verwerkt in geval van vragen of berichten per WhatsApp,
e-mail of via het contactformulier?
Als u ons vragen of berichten stuurt per WhatsApp, e-mail of via het contactformulier die
verwijzen naar Boekingen, zullen we uw vraag of bericht en ons antwoord opslaan als
onderdeel van de correspondentie voor de betreffende Boeking, in overeenstemming met
onze wettelijke verplichting om informatie inzake dienstverlening te bewaren (minstens 7
jaren).
Als u een Klantpagina hebt, worden door u verstrekte gegevens worden herroepelijk
bewaard voor de duur van het bestaan van de Klantpagina.
Als u ons feedback over uw ervaringen met een van onze escortdames per WhatsApp, e-mail
of via het contactformulier stuurt, zullen we deze feedback naar eigen goeddunken in
anonieme vorm op Website plaatsen.
Als u ons een aanmelding stuurt voor een samenwerking als escortdame per WhatsApp, email of via het aanmeldformulier stuurt, bewaren wij uw vraag of bericht evenals ons
antwoord tot de daaropvolgende beslissing over uw sollicitatie, tot in elk geval 16 maand na
dato.
In het geval van andere vragen of berichten WhatsApp, e-mail of via het contactformulier,
gebruiken wij uw verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden,
maar slaan uw vraag en persoonlijke gegevens die in de aanvraag zijn verstrekt daarna niet
op.
6. Met wie delen we persoonsgegevens?
Wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies en/of analyseservices. We
zullen u in de verdere loop van ons privacybeleid een gedetailleerde uitleg geven.
Bij Boekingen geven wij uw persoonsgegevens door voor zover dit nodig is voor de
uitvoering van Boekingen. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de benodigde
betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast.
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7. Hoe lang worden persoonlijke gegevens door ons bewaard?
De bewaartermijn van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke
verplichting om gegevens te bewaren. De wettelijke basis voor het overeenkomstige gebruik
van gegevens is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.
Na het verstrijken van de respectieve wettelijke bewaartermijn worden de bijbehorende
gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de
contractuele uitvoering of contractinitiatie en/of er geen legitiem belang meer is bij de
voortzetting van een opslag .
8. Welke rechten hebben de personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking?
De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent onze klanten en bezoekers
van onze aanwezigheid op internet de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke
gegevens:
- Recht op inzage volgens artikel 15 van de AVG
U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over het bestaan en de details van de
verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 15 van de AVG.
- Recht op rectificatie volgens artikel 16 van de AVG
U hebt het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u
onmiddellijk te corrigeren.
- Recht op verwijdering op grond van artikel 17 van de AVG
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen onder de
voorwaarden van artikel 17 lid 1 van de AVG.
- Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG
Onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG heeft u het recht om ons te verzoeken de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 van de AVG
Onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om de persoonlijke
gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machinaal leesbaar
formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te
vragen.
- Recht om verleende toestemmingen in te trekken, overeenkomstig artikel 7 lid 3 van de
AVG
U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die
u ons heeft verstrekt op elk moment in te trekken.
- Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 van de AVG
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, in
het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of waar u vermoedelijke inbreuk heeft
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gemaakt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met
de Algemene Gegevensbescherming.
9. Welke persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt?
Het is niet mogelijk om Boekingen uit te voeren zonder de juiste specificatie van specifieke
persoonsgegevens.
10. Welke toestemmingen hebben we gekregen?
Mogelijk hebt u ons toestemming gegeven om contact op te nemen voor reclamedoeleinden
of voor bepaald gegevensgebruik (bijvoorbeeld om een nieuwsbrief in te dienen).
11. Gebruik van cookies
We gebruiken op verschillende pagina's zogenaamde cookies om onze website
aantrekkelijker te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of iets
dergelijks) worden opgeslagen wanneer u Website bezoekt. Cookies worden gebruikt om
Website gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Cookies brengen geen schade toe
aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.
Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de
browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde tijdelijke cookies of
sessiecookies).
Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw
volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden
geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en
locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in de individueel gedefinieerde mate. Dit zorgt
ervoor dat Website bij uw volgende bezoek sneller laadt. Permanente cookies worden
automatisch verwijderd na een bepaalde periode, maar de duur tot verwijdering kan
variëren afhankelijk van de cookie.
U kunt te allen tijde zelf cookies van uw apparaat verwijderen.
Als persoonlijke gegevens worden verzameld door individuele cookies die door ons worden
gebruikt, worden deze verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) van de AVG om
onze legitieme belangen te beschermen bij de best mogelijke functionaliteit van onze
aanwezigheid op internet en een klantvriendelijke en effectieve configuratie. van het
locatiebezoek.
We kunnen samenwerken met externe leveranciers die ons helpen onze website
aantrekkelijker voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van derden op uw
eindapparaat opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als we samenwerken met de
bovengenoemde externe leveranciers, wordt u afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik
van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval in de
verdere loop van ons privacybeleid.
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Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van elke
instelling van cookies. U kunt uw browser ook zo configureren dat u kunt beslissen of u
cookies accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen
uitsluit. Er zijn verschillende manieren waarop verschillende browsers de cookie-instellingen
bepalen. Het wijzigen van de instellingen met betrekking tot het accepteren of weigeren van
cookies wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waar u kunt zien hoe u uw
cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt ook te allen tijde verzoeken om de opgeslagen
cookies te verwijderen met betrekking tot de browser die u gebruikt.
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze internetpagina's mogelijk beperkt is
als cookies niet worden geaccepteerd.
12. Abonnement op onze Nieuwsbrief
Door uw toestemming te geven, kunt u zich abonneren op Nieuwsbrief, waarmee wij u
informeren over nieuws in het kader van onze aanwezigheid op internet.
Voor de aanmelding voor Nieuwsbrief maken wij gebruik van uw e-mailadres. Deze blijft
bewaard tot u zich uitschrijft voor Nieuwsbrief. De enige verplichte informatie voor het
ontvangen van Nieuwsbrief is uw e-mailadres.
Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het verzenden van de nieuwsbrief. De
rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 a) van de AVG.
U kunt uw toestemming voor het ontvangen van Nieuwsbrief op elk moment intrekken en u
kunt zich afmelden voor Nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in
elke Nieuwsbrief te klikken.
13. Gebruik van Google Analytics
Voor een vraaggerichte configuratie en continue optimalisatie van onze internetpagina's
gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.
(https://www.google.de/intl/de/about/) ( 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, VS; hierna "Google" genoemd). Dit omvat het aanmaken van pseudonieme
gebruikersprofielen en het gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt
gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals
- Browsertype / -versie,
- het gebruikte besturingssysteem,
- Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
- Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
- Tijdstip van het serververzoek,
worden overgebracht naar een Google-server in de VS waar ze worden opgeslagen. De
informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over
de activiteiten op te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het
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gebruik van onze website en het gebruik van internet ten behoeve van marktonderzoek en
vraaggerichte configuratie van deze internetpagina's.
Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als
derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld
aan andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, waardoor elke
identificatie (IP-maskering) onmogelijk wordt gemaakt.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig
aan te passen; We willen er echter op wijzen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van
onze website volledig bruikbaar zijn.
U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en
betrekking hebben op uw gebruik van Website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van
deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te
installeren.
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).
Voor meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics,
verwijzen wij u naar de Google Analytics Help:
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).
14. Gegevensbeveiliging
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere
vertrouwelijke inhoud (bijv. Aanvragen of vragen) te beschermen, gebruikt onze website
SSL- of TLS-codering. Of een individuele pagina van onze website in gecodeerde vorm
wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten sleutel of het slotsymbool in de
onderste statusbalk van de browser die u gebruikt.
Daarnaast gebruiken wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of
volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze
beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische
ontwikkelingen.
Veel van onze gegevens worden bewaard op een externe harde schijf, welke niet constant
met internet is verbonden.
15. Geen toepassing van geautomatiseerde besluitvorming
Hierbij zorgen we ervoor dat we geen automatische besluitvorming uitvoeren, inclusief
profilering.
16. Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig
artikel 21 van de AVG
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U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie,
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die door ons wordt
uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 e) of f) van de AVG. ; dit geldt ook voor profilering op
basis van dit reglement.
We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen
kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de verwerking die zwaarder wegen dan
de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische
claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Als we persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om
te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u
betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering,
voor zover het verband houdt met dergelijke directe marketing. Als u bezwaar maakt tegen
de verwerking voor directe marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer
voor deze doeleinden verwerkt.
Stuur uw bezwaar informeel naar het contactadres dat in paragraaf 1 aan het begin van ons
privacybeleid is vermeld.

www.khloe-consultancy.com | +31 85 007 44 40 | info@khloe-consultancy.com

