Privacyverklaring Verbeek & Zonen
Verbeek & Zonen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Verbeek & Zonen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Verbeek & Zonen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en
het gebruik van onze diensten op.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en
over speciale aanbiedingen en acties. Als u uw gegevens wil inkijken, wijzigen of wilt laten
verwijderen volstaat het om ons hiervan op de hoogte te stellen. Zie hiervoor de
contactgegevens onderaan.
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn.
Denk hierbij aan uw adresgegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan de specifieke
bestellingsgegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze
gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de
respons op onze marketingacties te meten.

Registratiesysteem
Tijdens het bestelproces vragen wij om enkele gegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat
wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van koopovereenkomsten, facturering en
betaling en om u een overzicht van door u gekochte producten te kunnen geven.
Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader
van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo
verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder uw naam en adresgegevens om uw
bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt
betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In
geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of
de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verbeek & Zonen biedt een algemene nieuwsbrief aan, waarop u zich op deze site kunt
inschrijven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de
lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en is in handen van
Verbeek & Zonen.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. Verbeek & Zonen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten
en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies
geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat
u tijdens het winkelen bij Verbeek & Zonen geen cookies ontvangt.
Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
webwinkel@verbeek-westerlo.be
of per post aan
Verbeek & Zonen
Boskant 16
2260 Westerlo

