
 

 

P R I V A C Y  S T A T E M E N T  

P r i v a c y -  e n  C o o k i e s t a t e m e n t   

 

Dit is de website van Nieuwenhuis Buitenleven. Ons bedrijf- en postadres is IJweg 1338, 2152 NA Nieuw Vennep. Ons 

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 59895780. Ons BTW nummer is NL.8536.85.459.B01 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

• Uw e-mailadres als u een bestelling plaatst op deze website/webshop. 

• Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert voor deelname aan een actie, zoals een catalogusaanvraag. 

 

Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en 

wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Op deze site gebruiken we cookies. 

• Om uw voorkeuren te registreren. 

• Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.   

• Om algemene kennis te verkrijgen over de wijze waarop een website wordt gebruikt en op te maken waarin u bent 

geïnteresseerd (m.b.v. tracking cookies). 

Om het gebruik van onze webshop in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Google 

Analytics, aangeboden door Google. De cookies van Google Analytics stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze 

website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt 

in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet 

gebruikt om u, als persoon, te identificeren. 

Indien u een (online en of offline) bestelling plaatst bij Nieuwenhuis Buitenleven, dan slaan wij uw NAW gegevens op zodat wij uw 

bestelling kunnen afhandelen. U kunt ons toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. We 

hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden 

als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie 

die wij ontvangen op onze site, te voorkomen. 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid? 

Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen 

• Per email: info@nieuwenhuisbuitenleven.nl 

• Per telefoon: 0252 - 745 945 

• Per post: IJweg 1338, 2152 NA Nieuw Vennep 

 

Over communicatie per e-mail 

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u afmelden via de hyperlink in de nieuwbrief. 

 

Over communicatie per brief 

Als u ons uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u aangegeven 

heeft. 

 

Over communicatie per telefoon 

Als u ons uw telefoonnummer geeft, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze 

producten en diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het 

hierboven vermeldde adres. 

 

Inzage en correctie 

Op verzoek verlenen wij de klant toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, 

gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres. Op verzoek bieden wij de klant de mogelijkheid om 

eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve 

contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres. 
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