Privacy
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en wij zullen nooit uw informatie (naam,
adres, email, etc.) verkopen, verhuren of weggeven aan een derde partij.
Onze privacy policy volgt deze beginselen: alle door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt om u de
best mogelijke winkelervaring te garanderen. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en wordt behandeld
overeenkomstig de consument en de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u een order bij ons plaatst, vragen wij bepaalde persoonlijke gegevens. We gebruiken deze informatie
voor facturering en om uw bestelling te voltooien. Als we problemen ondervindt bij het verwerken van een
order, zullen we deze informatie gebruiken om u te contacteren.
Wij maken gebruik van analyse-software om te analyseren waar bezoekers gaan en wat ze doen tijdens hun
bezoek aan onze website.
Cookies zijn stukjes informatie die een website naar de vaste schijf van uw computer overbrengt voor deze
analyse-doeleinden. Cookies kunnen een website nuttiger maken door informatie voor bezoekers te
personaliseren en door informatie over uw voorkeuren op te slaan op onze site. Het is ons beleid om het
gebruik van cookies alleen te gebruiken voor uw identificatie, het aanpassen van onze website voor u en ter
verbetering van de navigatie.
De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browser
instellen om cookies te weigeren. Echter zal u niet volledig kunnen profiteren van onze website, als u dat
doet.
Wij behouden ons het recht dit privacybeleid te wijzigen op elk gewenst moment, dus lees het regelmatig na.
Als wij belangrijke wijzigingen in dit beleid aanbrengen, wij zullen u hier op de hoogte brengen en door een
kennisgeving op de website in het algemeen.
Intellectuele eigendom
Alle inhoud op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, internationaal
auteursrecht en merkenrecht. De inhoud kan verwijzen naar de logo's, merken, afbeeldingen, tekeningen,
geluid, data, product - of bedrijfsnamen, tekst, enz.
U mag de inhoud van de website alleen bekijken en gebruiken voor persoonlijke doeleinden en om te
winkelen en te bestellen op deze website.
Studio WouLie verleent u toegang tot de website om persoonlijk gebruik te maken van deze website en niet
om te downloaden, tenzij specifiek uitgenodigd, noch om te dupliceren, te verkopen of enig onderdeel te
wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio WouLie.

