
Privacy wet 25 mei 2018 

Omdat wij gebruik maken van uw gegevens, en wij daar met zorg mee om willen gaan, zullen wij uw 

gegevens alleen gebruiken daar waar het nodig is. Ook het bewaren van uw gegevens doen wij niet 

langer dan noodzakelijk.  Dit doen wij volgens de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens en de 

Telecommunicatiewet. 

  

Bedrijfsgegevens 

Naam bedrijf: Lekker Bezig 

Website: www.Lekker-Bezig.com 

E-Mail: info@lekker-bezig.com 

Telefoon nummer: 0657152976 

Post adres: Emmastraat 18 

                     2351 HB  Leiderdorp 

Inschrijfnummer KvK: 50473573 

BTW-nummer: NL175235843 B01 

  

De gegevens die wij van u zouden kunnen gebruiken zijn: 

1-Persoonsgegevens 

2-e-mail adres 

3-Postadres zoals door u opgegeven 

4-Telefoon nummer 

5-Bank gegevens 

  

1-      Uw persoonsgegevens Hebben wij nodig voor een correcte verwerking van uw bestelling. Dit is 

ook het enige waar wij deze gegevens voor gebruiken. 

2-      Uw E-mail adres zal worden gebruikt voor het mailen van de voortgang van uw bestelling en het 

beantwoorden van uw vragen. Mocht u zich hebben opgegeven voor het ontvangen van de 

nieuwsbrief, zal dit ook via het door u opgegeven e-mail adres geschieden. 

3-      Uw postadres zal worden gebruikt voor het sturen van bestelde items of schriftelijke informatie 

waar u om verzocht heeft. 

4-      Uw telefoonnummer zullen wij alleen gebruiken voor overleg omtrent bestellingen of 

gevraagde informatie. 

5-      Voor het uitvoeren van een betaling zult u om uw bankgegevens gevraagd worden. Deze 

betalingen worden door derde voor ons uitgevoerd.  Er zal zeer zorgvuldig met deze gegevens 

omgegaan worden en deze gegevens zullen niet langer dan nootzakelijk bewaard worden. 



  

Beveiliging en opslag van uw gegevens 

Lekker-Bezig.com is ondergebracht bij Mijnwebwinkel.nl welke zich te uiterste inspant om alle 

gegevens veilig  te beschermen. Alle uitwisseling van gegevens gebeurd via een beveiligde 

verbinding. Opslaan van gegevens doen wij minimaal. Mijn webwinkel.nl doet alles om ervoor te 

zorgen dat aanvallen van buitenaf tegen gegaan worden, en verbeteren deze software regelmatig. 

  

Toegang tot uw gegevens 

Andere partijen die toegang tot sommige van uw gegevens hebben zijn: 

Google i.v.m de analitics. 

Mijnwebwinkel.nl omdat onze webshop daar is ondergebracht. 

Sisow die de betalingen van de webshop beheerd. 

Kebo voor de verzending van de pakketten. 

Al deze partijen dienen zich ook aan de Privacywet te houden en zullen dus ook alles doen om uw 

gegevens te beschermen. 

  

  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben op ons privacy beleid neem dan gerust contact op via 

info@lekker-bezig.com. 

  

Dit privacy beleid kan gewijzigd worden, en indien noodzakelijk zullen wij hier melding van maken. 


