
Privacy verklaring Blaauw Products BV 
 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Blaauw Products. Door gebruik te maken van deze website 
geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Blaauw Products 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 uw bestelling(en) en het 

beantwoorden van uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u deze gegevens niet aan ons 

wil verstrekken, dan kunnen wij geen contact met u leggen en/of bestellingen uitvoeren. Mochten wij uw gegevens 

voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Blaauw Products 

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. 

  
Blaauw Products gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze: 

● Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling 

uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
● Als u ons een vraagt stelt of om informatie vraagt, dan vragen wij u daartoe uw contactgegevens (naam, 

email) op te geven zodat wij contact met u kunnen leggen. 

● Als u bij Blaauw Products een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens op een Secure Server 

(beveiligde computer) zodat wij bij een eventuele nieuwe bestelling uw gegevens niet nogmaals hoeven 

te vragen.  
● 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 besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens 

toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van 

moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen. 

 
 Blaauw Products verkoopt uw gegevens niet 
Blaauw Products zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend 

met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde 

derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
 

Bewaartermijn en rechten 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent en het noodzakelijk is om contact met u te onderhouden en/of 

goederen te sturen.  

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tevens heeft u het 

recht om een eerder verleende toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. 

 
Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Blaauw Products 

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. U 

kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Blaauw Products geen cookies ontvangt. 

  
Feedback 

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Blaauw Products, dan kunt u contact met ons 

opnemen. Wij helpen u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of 

wanneer u deze wilt wijzigen.  

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor 

een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@blaauwproducts.com     


