
Introductie 
Luxebadjassen is een onderdeel van Roezen VOF, Zwanestraat 22, 9712CM te Groningen. 

Dit is de privacy policy van Luxebadjassen/Roezen waarin uitgelegd wordt hoe Luxebadjassen/ 
Roezen omgaat met persoonsgegevens. 

Verkregen persoonsgegevens 
Luxebadjassen/Roezen zal niet meer gegevens van u verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor 
het uitvoeren en verbeteren van de website/ webshop. 

Indien het vanuit ons platform mogelijk is om informatie te delen via de website /webshop van 
derden, erkent u dat de voorwaarden en condities, en de privacy statements van die derden van 
toepassing zijn. Luxebadjassen/Roezen garandeert niet dat de voorwaarden en condities, en 
privacy statements van die derden van een gelijk (beschermings) niveau zijn als de voorwaarden 
en condities van Luxebadjassen/Roezen. U gebruikt derhalve de functionaliteit van de website 
van deze derden voor eigen rekening en risico. 

IP-nummers en browsergegevens 
Luxebadjassen/Roezen zal geen persoonsgegevens aan derden, zoals adverteerders doorgeven. 
Luxebadjassen/Roezen slaat wel IP-nummers op. Een IP-nummer is een uniek nummer 
waarmee uw computer aan het internet verbonden is. 

Zo slaat Luxebadjassen/Roezen bijvoorbeeld uw IP-nummer op als u inlogt op de 
website/webshop van Luxebadjassen/Roezen. Luxebadjassen/Roezen gebruikt deze informatie 
om te zien of er frauduleus is ingelogd, en om frauduleus inloggen te voorkomen. We slaan uw 
IP-nummer derhalve op voor beveiligings- en controledoeleinden. Uw IP-nummer zal nimmer 
worden doorgegeven aan derden, tenzij er sprake is van het compromitteren van de beveiliging, 
ongepast gedrag of fraude, zoals ongeautoriseerde toegang tot uw of onze computers, of 
frauduleuze transacties. Luxebadjassen/Roezen is in dat geval tevens bevoegd het IP-nummer 
aan de politie door te geven. 

Cookies 
Op de website/webshop van Luxebadjassen/Roezen wordt gebruik gemaakt van cookies die door 
uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies zorgen ervoor dat u onze 
website/webshop makkelijker kunt gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de 
harde schijf van uw computer wordt gezet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste 
functie van deze cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Een cookie 
zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. 

Luxebadjassen/Roezen gebruikt cookies voor twee verschillende doeleinden. We wijzen een 
cookie toe aan iedere internetbrowser die Luxebadjassen/Roezen website/webshop bezoekt. Dit 
stelt ons niet in staat om persoonsgegevens over u te verzamelen. We gebruiken cookies voor: 

 Om na te gaan of u Luxebadjassen/Roezen website/webshop eerder bezocht hebt; 

 Om na te gaan welke pagina's u bezocht heeft; 

 Voor beveiligingsdoeleinden. 

Ook enkele andere functionaliteiten op deze website maken gebruik van cookies die niet van 
Luxebadjassen/Roezen afkomstig zijn. Denk hierbij aan de integratie met Twitter en Facebook. 
Met betrekking tot die cookies gelden de algemene voorwaarden en privacy policies van derden. 

Het grootste gedeelte van Luxebadjassen/Roezen website/webshop functioneert dankzij dat soort 
cookies. 



Als u van de website/webshop van Luxebadjassen/Roezen gebruik wilt maken, is het belangrijk 
dat u cookies accepteert. 

Luxebadjassen/Roezen gebruikt ook cookies voor beveiligde diensten (dat is een gedeelte waar 
Luxebadjassen/Roezen versleuteling gebruikt). Deze cookies worden gebruikt voor 
uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld voor beveiligings- en personalisatieredenen. Als uw 
browser zo is ingesteld dat deze geen cookies accepteert, zult u geen gebruik kunnen maken van 
sommige diensten op de website/webshop van Luxebadjassen/Roezen. In overeenstemming met 
de wet die gebaseerd is op EU-richtlijnen, vragen we u van te voren toestemming om die cookies 
te mogen plaatsen als u voor het eerst Luxebadjassen/Roezen website/webshop bezoekt. 

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en 
browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of 
browsers dan moet u de bovengenoemde handeling(en) op elke computer herhalen. 

E-mails en communicatie 
Luxebadjassen/Roezen houdt niet van spam en zal nooit ongevraagd e-mails versturen. U 
ontvangt wel bepaalde e-mails ter ondersteuning van onze service. Onderstaand vind u een 
volledige lijst met de e-mails die u ontvangt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van 
onze service. 

 Een activatie e-mail - deze bevat een unieke link om uw account te activeren en uw e-
mailadres te verifieren. 

 Herstel e-mails - deze bevatten een unieke link om uw wachtwoord en geheime vraag en/of 
antwoord te herstellen. 

 Service e-mails - om u te informeren over wijzigingen in de service van 
Luxebadjassen/Roezen. 

 E-mails om uw account te sluiten - als u besluit om uw account te sluiten, ontvangt u een e-mail 
met een unieke link om dit te bevestigen. Binnen 3 maanden ontvangt u nogmaals een e-mail 
of u uw acount daadwerkelijk wilt sluiten. Zonder tegenbericht wordt uw account na 3 maanden 
gesloten.  

 Support e-mails - Als u een support vraag heeft, ontvangt u van ons een antwoord per e-mail. 

Wij sturen u informatieve e-mails zodat je optimaal gebruik kunt maken van onze service. 
Onderstaand vind u een lijst met deze e-mails. 

 Uitnodiging e-mails - hiermee word u geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde functionaliteit op 
onze website zodat u in de gelegenheid bent deze functionaliteit in- of uit te schakelen. 

 Herinnerings e-mails - deze herinneren u eraan om uw registratie af te ronden, of uw eventueel 
openstaande rekeningen te betalen. 

Als u besluit dat u geen nieuws wilt ontvangen over Luxebadjassen/Roezen dan kunt u zich 
afmelden via de nieuwsbrief. 

Doorgifte naar andere landen 
Door technische en operationele maatregelen kan het noodzakelijk zijn dat uw 
persoonsgegevens verwerkt worden door bedrijven binnen de Europese Unie die hun 
moederbedrijf hebben in de Verenigde Staten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Google Analytics. 

Wij zullen altijd gepaste maatregelen nemen om ervoor de zorgen dat uw gegevens zo goed 
mogelijk beschermd zijn. Als de persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerkt worden door een 
bedrijf met een moederbedrijf in de Verenigde Staten, zullen wij ervoor zorgen dat het bedrijf altijd 
een bedrijf is dat de "Safe Harbor Principles" onderschrijft. 

Een bedrijf binnen de EU mag alleen gegevens mag laten verwerken door andere bedrijven 
buiten de EU, die gevestigd zijn in een land met een passend beschermingsniveau. De 
Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld geen passend beschermingsniveau. Bedrijven die de 



"Safe Harbor Principles" onderschrijven, hebben volgens de Europese regelgeving wel een 
passend beschermingsniveau. 

Acceptatie en wijzigingen privacy policy 
Door gebruik te maken van de website van Luxebadjassen/Roezen website/webshop gaat u 
akkoord met de gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy. 

Deze privacy policy vervangt alle oude privacy policies die Luxebadjassen/Roezen op haar 
website/webshop heeft gepubliceerd. Luxebadjassen/Roezen kan van tijd tot tijd de privacy policy 
aanpassen, wij zullen de gewijzigde versie op de website/webshop van Luxebadjassen/Roezen 
publiceren. 


