
    

PRIVACYVERKLARING 

Cookies 

wijverkopenuwmotorfietswel.nl gebruikt cookies met als doel om gegevens over je gebruik op onze 

website te verzamelen en analyseren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s je interessant 

vindt om zo onze dienstverlening eventueel te kunnen verbeteren waar het nodig is. 

De cookies zijn van belang om onze website goed te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te 

maken voor jou als klant/bezoeker van de site of app. De werking is simpel. 

Je computer of tablet met browser of wellicht een app, slaat kleine informatiebestandjes op tijdens 

je bezoek aan de website of app. Zo kunnen we jou als bezoeker herkennen en zorgen dat je 

bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. 

Je kunt ervoor kiezen om de website te bezoeken zonder cookies. De kans is dan wel aanwezig dat de 

site of app niet goed meer werkt. Wil je weten hoe je cookies kunt verwijderen? 

Kijk dan hier: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Welke cookies gebruiken wij? 

Functionele cookies: 

Deze zorgen ervoor dat de website of app goed werkt. Denk hierbij aan inloggen of formulier 

informatie zodat je niet alles steeds opnieuw in moet vullen. 

Analytische cookies: 

Deze cookies zorgen ervoor dat wij kunnen meten hoe je gedrag is op onze website of app, zodat we 

jouw ervaring met ons in de toekomst kunnen verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gemeten welke 

pagina’s wel informatief zijn en welke niet. Hiervoor wordt software van Google gebruikt, die 

privacyvriendelijk is ingesteld. 

Advertentie cookies: 

Wij plaatsen op meerdere websites advertentie cookies. Zo kunnen we bijhouden welke advertenties 

relevant zijn voor jou en welke niet, zodat je niet continu dezelfde advertentie te zien krijgt. 

Social Media cookies: 

Op die manier kunnen we relevantie advertenties die zich aanpassen aan jouw voorkeuren laten zien 

via bijvoorbeeld Facebook of andere social media. 

Interesse cookies: 

Deze zijn nodig om bijvoorbeeld interessante artikelen op onze blog te delen via je sociale netwerk. 

Privacyverklaring 

Onze privacyverklaring is enkel van toepassing wanneer wij vragen om persoonsgegevens en deze 

verwerken op welke manier dan ook. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, informatie die te 

herleiden is naar een persoon, zonder dat de naam van deze persoon bekend hoeft te zijn. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld een adres, woonplaats, e-mailadres, cookie ID’s of een klantnummer. 

 

 



  

Wij beschermen je gegevens 

wijverkopenuwmotorfietswel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van jouw 

gegevens. De verwerking van je gegevens gebeurt niet zomaar zonder reden. Denk hierbij aan het 

opmaken van een factuur. Hiervoor dienen wij je gegevens te gebruiken. We zullen je gegevens nooit 

aan een derde partij verkopen en enkel voor specifieke doeleinden gebruiken. 

Welke gegevens kunnen er verwerkt worden? 

Bezoek van de website: 

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we met behulp van je IP adres bijvoorbeeld bijhouden 

welke pagina’s het meest bezocht worden en welke minder belangrijk zijn, zodat we de website 

kunnen optimaliseren voor onze bezoekers. Cookies houden dan bij welke pagina’s je hebt bezocht 

en waar je op hebt geklikt. 

Vragen, contact, bestelling: 

Wanneer je een contactformulier invult of een bestelling plaatst, hebben wij hiervoor 

persoonsgegevens nodig om bepaalde informatie te verwerken en te bewaren. 

Beveiliging 

Wij vinden jouw privacy belangrijk. De beveiliging van je gegevens nemen we dan ook heel serieus. 

Onze webdevelopers hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je 

gegevens veilig zijn en blijven. 

We bewaren je gegevens zolang nodig is 

Over het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we 

je gegevens verwerken. Wanneer het doeleinde gerealiseerd is, verwijderen of anonimiseren wij je 

gegevens weer. Met anonimiseren bedoelen we dat de verwerkte gegevens niet meer naar jou 

herleiden. In sommige gevallen worden je gegevens langer bewaard in verband met een ander 

doeleinde, een klantonderzoek bijvoorbeeld. Mocht dit het geval zijn, dan is daarvoor een grondslag 

en verwerken we je gegevens enkel voor het betreffende doeleinde. 


