
Privacy verklaring 
Wanneer u deze website van Vriend Aardbeien bezoekt bewaren wij geen gegevens van u. 
Vriend Aardbeien respecteert uw privacy en bij elk bezoek aan onze website herkent onze 
webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. 

Om u een goede service te kunnen bieden bewaren wij bij uw bezoek aan onze website: 

• Uw naam, adres en telefoonnummer als u die invoert 
• Uw e-mailadres als u die invoert 

Deze informatie wordt alleen maar voor de volgende doeleinden gebruikt: 

• Als u daar toestemming voor heeft gegeven: om u op te informeren bij belangrijke 
gebeurtenissen omtrent onze site of misschien om u zeer sporadisch te contacteren met 
een interessante aanbieding 

Uw informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt nooit doorgegeven aan derden, behalve als 
de wet ons daartoe zou dwingen. 

Beveiliging van gegevens 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

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: vriendaardbeien@gmail.com 

Misschien wil ons bedrijf in de toekomst uw informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die op 
dit moment nog niet voorzien zijn. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens ook maar iets 
met uw gegevens te doen. Wij zullen u expliciet toestemming vragen uw gegevens te mogen 
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Bij voorgenomen wijzigingen aan ons reglement voor de 
bescherming van persoonlijke gegevens zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en u de kans 
te bieden uw verdere deelname te weigeren voordat we wijzigingen doorvoeren. Op dit moment 
hebben wij geen enkele plannen in deze richtingen. 

Op uw verzoek verlenen wij u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang 
wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen.  

 


