Persoonsgegevens
Als u een bestelling plaatst, vragen wij om een aantal gegevens. Deze gegevens zijn voor een deel noodzakelijk
voor de verzending van uw bestelling. Denk hierbij aan adresgegevens. Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw
factuur en/of bevestigingen toe te sturen. Enkele gegevens, zoals mobiele telefoonnummers, zijn optioneel en
kunnen gebruikt worden om contact op te nemen indien er een probleem is met uw bestelling.
Als u een account aanmaakt, blijven uw gegevens in onze systemen aanwezig. Hierdoor kunt u eenvoudig op
een later tijdstip nieuwe bestellingen plaatsen zonder al uw gegevens opnieuw in te voeren. U kunt uw
gegevens ten alle tijden inzien, verwijderen of aanvullen. Bij vragen kunt u ons mailen.
Als u uw bestelling plaatst als gast, zullen uw gegevens bij de bestelling ten minste 2 jaar worden opgeslagen.
Met deze gegevens kunnen we uw bestelling opzoeken in het geval van nagekomen vragen over uw bestelling,
of voor garantie.
Uw persoonsgegevens mogen enkel worden opgezocht als daar directe aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij het
verwerken van uw bestelling, of bij vragen over uw bestelling.
Uw gegevens, zoals u die heeft doorgegeven bij uw bestelling of bij het aanmaken van uw account, zullen nooit
gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals nieuwsbrieven of reclamemails zonder dat u zich daarvoor
expliciet in heeft geschreven. Ook worden deze gegevens niet doorgegeven aan derde partijen.
Cookies
Deze site functioneert op basis van cookies. Deze cookies worden bijgehouden op uw computer of telefoon,
waardoor onze website kan onthouden wie u bent. Zonder deze cookies zou een online winkelmandje niet
kunnen bestaan.
Ook maken we gebruik van analytische cookies die o.a. bijhouden vanaf welke site u bent doorverwezen naar
ons, en hoe de bestelling verder verloopt. Hiermee kunnen we onze service verder verbeteren en weten we
bijvoorbeeld welke media we beter moeten inzetten om u beter te bereiken. Dit zal nooit leiden tot het direct
gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen.

