
 
 
 
Privacybeleid: hoe gaan we om met jouw gegevens. 
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief een bestelling bij ons plaatse vragen we om uw 

persoonsgegevens. Die gebruiken we om u op de hoogte te houden en uw bestelling uit te voeren. Ze 

worden opgeslagen op een beveiligde server en zullen nooit gecombineerd worden met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

Communicatie 
Wanneer u berichten per e-mail of anderszins naar ons verzendt, bestaat de mogelijkheid dat we die 
berichten bewaren. Indien relevant kunnen wij vragen om persoonlijke gegevens om de verwerking en 
beantwoording van uw vragen mogelijk te maken. Ze worden opgeslagen op een  beveiligde server en 
zullen nooit gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in onze clientèle en onze 
diensten daarop af te stemmen. 
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) ter 
analyse van het gebruik van de site. Deze informatie wordt overgebracht naar beveiligde servers en 
gebruikt voor rapportages over websitegebruik en -activiteit. Deze data helpen bij het eventueel 
aanbieden van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor onze eigen nieuwsbrief en/of de 
administratie van bestellingen en zullen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen of 
verkopen. 
 

Derden 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij uitzondering kan uw informatie intern worden 
gedeeld. Onze werknemers zijn daarbij altijd verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren. 
 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 
 

Nieuwsbrief 
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van ons laatste nieuws! 
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