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Privacybeleid
Wij ontvangen, verzamelen en bewaren informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier heeft verstrekt.
Daarnaast verzamelen we het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; emailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie. We kunnen softwaretools gebruiken om sessiegegevens te
meten en te verzamelen, waaronder de responstijden van pagina's, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina's,
informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om naar andere pagina’s te bladeren. We verzamelen ook
persoonlijk identificeerbare informatie (waaronder naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); opmerkingen, feedback,
productreviews, aanbevelingen en persoonlijk profiel.
Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, als onderdeel van het proces, verzamelen wij persoonlijke informatie die
u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen om de hierboven genoemde
specifieke redenen gebruikt.
Wij verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
•
Het leveren en exploiteren van de Diensten;
•
Om onze gebruikers te voorzien van voortdurende klantenservice en technische ondersteuning;
•
Om contact op te kunnen nemen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of gepersonaliseerde service
gerelateerde berichten en promotionele berichten;
•
Het creëren van geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke
informatie, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;
•
Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en
diensten aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de
algemene Wix.com toepassingen van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.
We gebruiken cookies. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke id. kan
bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. U uw browser
instrueren om alle cookies te weigeren. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze service
niet gebruiken. De cookies die we gebruiken zijn de cookies die door Wix.com:
Cookie Name
XSRF-TOKEN
hs
svSession
SSR-caching
_wixCIDX
_wix_browser_sess
consent-policy
smSession
TS*
bSession
fedops.logger.sessionId
wixLanguage

Doel
Gebruikt om veiligheidsredenen
Gebruikt om veiligheidsredenen
Gebruikt in verband met het inloggen van de gebruiker
Gebruikt om aan te geven van welk systeem de site is gemaakt
Gebruikt voor systeembewaking/foutopsporing
Gebruikt voor systeembewaking/foutopsporing
Gebruikt voor cookiebannerparameters
Wordt gebruikt om ingelogde siteleden te identificeren
Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Gebruikt voor het meten van systeemeffectiviteit
Gebruikt voor stabiliteit/effectiviteitsmeting
Gebruikt op meertalige websites om de voorkeur van de
gebruikerstaal op te slaan

Duur
Sessie
Sessie
Sessie
1 minuut
3 Maanden
Sessie
12 Maanden
Sessie
Sessie
30 minuten
12 Maanden
12 Maanden

Cookie Type
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Essentieel
Functioneel

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, stuur dan een bericht met behulp van onze contactformuler.
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk deze regelmatig.
Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na hun aanpassing op de website. Als we wezenlijke
wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u op deze plaats laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent
van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden en, indien van toepassing, we
deze gebruiken en/of openbaar maken.
Als u toegang wilt krijgen tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die wij over u hebben, stuur dan
een bericht met behulp van onze contactformuler.
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We receive, collect and store information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the
Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; e-mail address; password; computer and
connection information. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times,
length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also
collect personally identifiable information (including name, email, password, communications), comments, feedback, product
reviews, recommendations, and personal profile.
When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as
your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.
We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:
• To provide and operate the Services.
• To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support.
• To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional
messages.
• To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our
business partners may use to provide and improve our respective services.
• To comply with any applicable laws and regulations.
Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to serve our
products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com
applications. They store your data on secure servers behind a firewall.
We use cookies. Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are
sent to your browser from a website and stored on your device. You can instruct your browser to refuse all cookies. However,
if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service. The cookies that we use are the cookies
send by Wix.com:
Cookie Name
XSRF-TOKEN
hs
svSession
SSR-caching
_wixCIDX
_wix_browser_sess
consent-policy
smSession
TS*
bSession
fedops.logger.sessionId
wixLanguage

Purpose
Used for security reasons
Used for security reasons
Used in connection with user login
Used to indicate the system from which the site was rendered
Used for system monitoring/debugging
Used for system monitoring/debugging
Used for cookie banner parameters
Used to identify logged in site members
Used for security and anti-fraud reasons
Used for system effectiveness measurement
Used for stability/effectiveness measurement
Used on multilingual websites to save user language preference

Duration
Session
Session
Session
1 minute
3 months
session
12 months
Session
Session
30 minutes
12 months
12 months

Cookie Type
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Functional

If you don’t want us to process your data anymore, please send a message by using our contact formular.
We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will
take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here
that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances,
if any, we use and/or disclose it.
If you would like to: access, correct, change or delete any personal information we have about you, please send us a message
by using our contact formular.
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