
PRIVACY POLICY 

1. Verzameling van informatie 

Wij verzamelen informatie wanneer u onze site bezoekt, wanneer u contact opneemt via ons 

formulier of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd. Wij verzamelen de algemene gegevens van de 

gebruiker, dat wil zeggen, zijn naam, achternaam, bedrijfsnaam, volledig adres, telefoonnummer, e-

mailadres en specifieke informatie over de diensten waarvoor u ons verzoekt. 

Daarnaast ontvangen en ontvangen we automatisch informatie van uw browser, inclusief uw IP-

adres en de pagina die u opvraagt. 

2. Gebruik van informatie 

Het primaire doel van deze verzameling is om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie 

over onze producten en diensten (contactaanvraag, prijsaanvraag, offerteaanvraag, verzoek om 

algemene informatie). 

Alle informatie die wij van u verzamelen, kan worden gebruikt voor: 

Pas uw ervaring aan en voldoe aan uw individuele behoeften 

Geef gepersonaliseerde advertentie-inhoud 

Verbeter onze website 

Verbeter de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften 

Neem contact met u op per e-mail 

Een wedstrijd, promotie of enquête beheren 

We kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren en deze communicatie te 

beschouwen als onderdeel van onze service. Wij kunnen uw e-mailadres en postadres gebruiken om 

u op de hoogte te houden van nieuws of promotionele aanbiedingen die u mogelijk interesseren. 

Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door op de link 

"Abonnement opzeggen" onderaan elke e-mail te klikken. 

3. Bekendmaking aan derden 

Wij verkopen, verhandelen of overdragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan 

derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het onderhoud / de hosting 

van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. 

Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar, te 

voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermeende fraude, 

situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van 

onze algemene voorwaarden. gebruik, of wanneer de wet ons daartoe dwingt. 



4. Bescherming van informatie 

We implementeren een aantal beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke 

gegevens te waarborgen. We beschermen uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die 

specifieke taken moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot 

persoonlijk identificeerbare informatie. Computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk 

identificeerbare informatie op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving. 

5. Gebruiken we cookies? 

Ja. Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren regelmatige bezoekers. 

Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door hun interesses te volgen en te 

targeten. Dit gebruik van cookies houdt echter op geen enkele manier verband met persoonlijk 

identificeerbare informatie op onze site. 

6. Afmelden 

We gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft om u informatie en updates over uw verzoek, 

promoties, informatie over verwante producten, enzovoort te sturen. Als u zich op enig moment wilt 

afmelden en geen e-mails meer wilt ontvangen, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde 

instructies voor het afmelden. 

7. Toestemming 

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid. 


