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Privacy Verklaring 

Meeuwenoord 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 alle aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor 

het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.  

Meeuwenoord gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 

leveren: 

 Als u een offerte of bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en 

betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte 

te houden. 

 Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren. Als u hier niet langer prijs op 

stelt, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@meeuwenoord.nl. 

Meeuwenoord verkoopt uw gegevens niet 

Meeuwenoord 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 aanvraag. Onze werknemers 

en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

respecteren. 

Cookies 

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

Meeuwenoord 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. Onze cookies geven informatie met betrekking tot 

persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de site van 

Meeuwenoord geen cookies ontvangt. 

Verwerking persoonlijke gegevens 

U kunt een mail sturen naar info@meeuwenoord.nl om een verzoek in te dienen bij Meeuwenoord met 

betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Geeft u dan a.u.b. in de mail aan wat u 

wenst dat wij doen met uw gegevens, bijvoorbeeld of u een wijziging wilt laten doorvoeren of inzage 

wilt in uw persoonsgegevens. 

Beveiliging 

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je 
persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 
hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze 
beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-
certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons. 
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Privacy en derde partijen 

We zullen gegevens alleen met anderen delen: 

 Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten 
We zetten betaaldiensten als iDEAL in om betaalwijzen mogelijk te maken. 

 Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties 
We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina 
aanslaat. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Amerikaanse Google Analytics. Meer 
informatie over gegevensverwerking door Google Analytics vind je in de Privacy Policy van 
Google. 

 Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zullen wij enkele waarschuwingen toesturen 
naar de niet-betalende klant. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan blokkeren 
wij de diensten die bij ons worden afgenomen. Als laatste redmiddel wordt een incassobureau 
ingeschakeld voordat er automatisch diensten worden opgezegd. 

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Meeuwenoord, dan kunt u contact 
nemen via ons contactformulier of stuur een mail naar info@meeuwenoord.nl. In geval wijziging van 
ons Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 
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