
Privacy policy 
 
Dit is de website van Pop&Wol 

 

Postadres: Karel Doormanplein 20, 2182 XC, Hillegom 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 28104442 
B.T.W.-nummer: Vanaf 1 januari 

E-mail:  info@popenwol.nl 

Whatsapp nr.: 06-40032306 
 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, 

noch je e-mailadres. 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je contact- factuur- en betalingsgegevens als je bij 

ons een bestelling hebt geplaatst. 

 

Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling op de juiste manier te kunnen verwerken en 
zullen bij het opschonen (verwijderen) van de order worden verwijderd. 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 

voor commerciële doeleinden. 
 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door 

een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt 
de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Zowel 

deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. 

 

Waar worden cookies voor gebruikt? 
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te 

verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan 

onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen 
op de site dus een stuk prettiger. 

 

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en 
sessie cookies. 

 

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. 

Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je 

niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de 

webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. 

 
Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de 

website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk 

aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd 
zodra je jouw browser afsluit. 

 

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? 

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: 
 



Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. 

Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. 

 
Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het 

plaatsen van cookies. 

 
Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt 

gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. 

 
Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt 

gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. 

 

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 

'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. 

 

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. 
Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. 

 

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via 
Facebook, Twitter en diverse andere social media websites. 

 

Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites te belonen 

voor hun bijdrage aan de verkoop. 
 

Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor 

gebruiken we een review site. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. 
 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? 

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie 
over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of 

met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 
coderingstechnologiën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële 

informatie, gebruiken wij een beveiligde server. 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig 

gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 
 

 
Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? 

--------------------------------------------------------------- 

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen per email: 

info@popenwol.nl 
 

Over communicatie per e-mail 

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons 

opnemen op het hierboven vermelde adres. 



 

Over communicatie per brief 

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je 
aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. 

 

Over communicatie per telefoon 
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact 

met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst 

hebt. 
 

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) 

wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: 

www.infofilter.nl. 

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet 

voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens uw 
gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de 

wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans 

te bieden je deelname te weigeren. 
 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van 

hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, kun je contact met ons opnemen op 

het hierboven vermelde adres. 
 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste 

gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je persoonlijke gegevens wenst te 
verbeteren, dan kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. 

 

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact 
op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.  


