Privacyverklaring
Wij verzamelen zo min mogelijk informatie over jouw gebruik op onze website. Toch is dat soms nodig,
wanneer je bijvoorbeeld ons contactformulier gebruikt. Wij behandelen je gegevens zorgvuldig en zorgen
ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.
Daarom handelen wij als volgt:
- Je persoonlijke gegevens delen we nooit met andere partijen.
- Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
Deze persoonsgegevens bewaren wij bij gebruik van onze website wanneer je een formulier invult en verzend:
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Naam
- IP adres
Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze
gegevens. Tevens versleutelen wij het verkeer tussen uw computer en onze server d.m.v. een SSL certificaat
(herkenbaar aan de “S” in de url: httpS://….. of het groene slotje in de adresbalk). Wanneer je op de “i” van
informatie klikt staat er “Secure connection”.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet
kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.
Cookies
Cookies kunnen mogelijk gegevens bevatten over bijvoorbeeld je surfgedrag en interesses. Dit zijn tijdelijke
tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze website bezoekt. Dankzij de
informatie in deze cookies kan je bijvoorbeeld automatisch inloggen, wordt de inhoud van je winkelwagen
onthouden of kunnen formulieren functioneren. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je
gebruikmaakt van onze website en welke diensten je interessant vindt.
Wij gebruiken de volgende cookie-varianten:
- Analytische
- Ondersteunende
- Functionele
- Tracking-cookies
Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten soms links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid van die websites.
Inzage
Je mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je ons verzoeken deze
gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

