
   

 

PRIVACY POLICY KIDSHELDEN.NL 
 
KIDSHELDEN Privacy Policy. 

KIDSHELDEN.NL 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 de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten 

verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw 

toestemming. KIDSHELDEN.NL 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 bestelling. 

KIDSHELDEN.NL gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten 

te leveren: 

 Als u een informatie aanvraag of optie aanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres  

en telefoonnummer nodig om uw aanvraag te beantwoorden. 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling 

van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, 

kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@w-e-g.nl. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 

helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

KIDSHELDEN.NL verkoopt uw gegevens niet 

KIDSHELDEN.NL 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 

bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij KIDSHELDEN.NL 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met 

uw gegevens omgaan. Wanneer u een aanvraag via onze website plaatst wordt gebruik 

gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en 

operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van 

aan KIDSHELDEN.NL gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter 

te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Cookies 

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

computer. KIDSHELDEN.NL 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 website van KIDSHELDEN.NL geen cookies ontvangt. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van KIDSHELDEN.NL, dan kunt u 

altijd ons per email een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie 

nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. 
 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het 

gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze 

website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo 

goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen 

je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics 

kun je hier vinden. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe 

gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming 

voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, 

de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres). Google Inc. voldoet aan 

de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden 

van Google Inc. 

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is 

ontwikkeld door Yoursite.  Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te 

controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet 

gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de 

AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van YourSite. 

We slaan je bezoekgedrag en informatie die je webbrowser meestuurt op om te bepalen op 

welke wijze onze website gebruikt wordt. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Voor 

algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

 

https://www.google.nl/intl/nl/analytics/

