Privacy Policy Additievenshop.nl
In deze Privacy Policy vertellen we u wat Additievenshop.nl met uw gegevens doet, want wij hebben
nu eenmaal gegevens van u nodig. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw bestelling op het goede
adres af te leveren of om onze website te verbeteren. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van
dit document, kunt u altijd contact met ons opnemen!
Alleen wij hebben uw gegevens
De gegevens die u bij ons achterlaat na het plaatsen van een bestelling worden uitsluitend door
Additievenshop.nl gebruikt. De gegevens worden niet aan andere partijen gegeven zonder uw
toestemming.
Wat doen we met uw gegevens
Uw gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt, hieronder te lezen. We hebben de
gegevens van uzelf gekregen bij het plaatsen van een bestelling. Verder analyseren wij door middel
van Google Analytics uw surfgedrag op onze website om deze nog beter naar uw wensen te kunnen
aanpassen.
Bestellingen verzenden
Uiteraard hebben wij gegevens van u nodig wanneer wij een bestelling aan u willen leveren. Wij
hebben hiervoor uw naam, adres en postcode nodig. Via uw emailadres houden we u op de hoogte
van de status van de bestelling.
Uw account
Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u ervoor kiezen om gelijk een account aan te maken. Met dit
account hoeft u niet bij elke bestelling opnieuw uw gegevens in te vullen. Verder kunt u uw vorige
bestellingen terugzien.
Contactformulier
Via het contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Hier hebben wij uw
emailadres en uw naam voor nodig. Verder kan u uw telefoonnummer invullen waardoor wij
makkelijker en sneller contact met u op kunnen nemen.
Reviews
We stellen het zeer op prijs wanneer u een review over ons of over een van onze producten schrijft.
U bent er bij het schrijven van een review geheel vrij in welke gegevens u achterlaat.
Optimaliseren van de website
Via Google Analytics analyseren wij onze eigen website. Hiermee zien wij ook uw surfgedrag op de
website. Met deze gegevens kunnen wij onze website nog beter maken waardoor het winkelen bij
ons voor u hopelijk aangenamer wordt!

