Privacy & Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je eigen computer. Deze bevat
informatie over je bezoek aan een website. Zowel ZANDSPUITEN.NL. als andere partijen
kunnen cookies plaatsen.
Waarvoor gebruikt ZANDSPUITEN.NL cookies?
ZANDSPUITEN.NL gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de performance van haar
site ZANDSPUITEN.NL. te verbeteren. Hierdoor ontvang je bijvoorbeeld niet herhaaldelijk
dezelfde informatie, je hoeft bepaalde informatie niet dubbel in te voeren en je gegevens
worden bijvoorbeeld bewaard. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk makkelijker.
Daarnaast wordt Google analytics gebruikt, om onze site constant te kunnen verbeteren, die
cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC. Voor
verder informatie over het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar ‘Help’ in je
webbrowser.
Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met ons via contactformulier op de site of via email op
info@zandspuiten.nl
Kan ik mij afmelden voor cookies?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaan.
Gebruiksvriendelijk;
De cookies om gebruiksvriendelijkheid op ZANDSPUITEN.NL te verhogen worden wel op je
computer gezet. Bijvoorbeeld die voor het bewaren van je producten in de winkelmand of
cookies om de gebruiksvriendelijkheid van ZANDSPUITEN.NL. te kunnen optimaliseren.
Externe cookies voor relevante aanbiedingen op andere websites
dan ZANDSPUITEN.NL worden niet meer op je computer gezet. Dit betekent niet dat je
helemaal geen advertenties van ZANDSPUITEN.NL. op andere websites tegenkomt.
Extern; Alle cookies om het gebruiksgemak op ZANDSPUITEN.NL te verbeteren en voor
relevante aanbiedingen op de website worden op je computer gezet. Die cookies bevatten
informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC.
Privacy
ZANDSPUITEN.NL. heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij doen er alles aan om uw
gegevens te beschermen en gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van u
aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tijdens uw bezoek aan onze website, facebook fan pages of mobile websites en apps, kunnen
er cookies worden weggeschreven naar uw computer, alleen indien dit noodzakelijk is.
Wij zullen met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens omgaan.
U mag ervan uitgaan dat deze voldoen aan de normen gesteld door de Europese Unie.
Deze privacyverklaring beschrijft de privacy praktijken voor ZANDSPUITEN.NL. Deze
privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt
verzameld. Het zal u op de hoogte brengen van het volgende:
1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt door u verzameld via de website, hoe
deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld.
2. Welke keuzes zijn beschikbaar voor u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
3. De beveiligingsprocedures die zijn ingesteld om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
4. Hoe u eventuele onnauwkeurigheden in de informatie kunt corrigeren.
Informatie verzamelen, gebruiken en delen Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die
op deze site wordt verzameld. We hebben alleen toegang tot / verzamelen van informatie die
u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact van u. We zullen deze informatie
niet aan iemand verkopen of verhuren.
Wij zullen uw informatie gebruiken om op u te reageren, met betrekking tot de reden
waarom u contact met ons heeft opgenomen. We zullen uw gegevens niet delen met externe
partijen buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen,
bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden.
Tenzij u ons vraagt dit niet te doen, kunnen we in de toekomst via e-mail contact met u
opnemen om u te informeren over specials, nieuwe producten of diensten of wijzigingen in
dit privacy beleid.
Uw toegang tot en beheers informatie U kunt op elk moment afzien van toekomstige
contacten van ons. U kunt op elk moment het volgende doen door contact met ons op te
nemen via het e-mailadres of telefoonnummer op onze website:
• Kijk welke gegevens we over u hebben, indien van toepassing.
• Wijzig / corrigeer alle gegevens die we over u hebben.
• Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen.

• Geef uit dat u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw gegevens.
Beveiliging
Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige
informatie via de website verzendt, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.
Waar we ook gevoelige informatie verzamelen (zoals creditcardgegevens), die informatie
wordt op een veilige manier versleuteld en aan ons doorgegeven. U kunt dit controleren
door te zoeken naar een vergrendelingspictogram in de adresbalk en te zoeken naar ‘https’
aan het begin van het adres van de webpagina.
Hoewel we codering gebruiken om gevoelige online verzonden informatie te beschermen,
beschermen we uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben
om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen
toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we
persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.
Als u meent dat wij ons niet houden aan dit privacy beleid, dient u onmiddellijk telefonisch
contact met ons op te nemen op 0641109729 of per e-mail.

