Privacy‐ en cookiebeleid | Gerritbikes.com
Welkom op onze site. Ook wij moeten je, net als alle andere sites, een en ander vertellen over ons
privacybeleid en het gebruik van cookies. Niet omdat ons beleid zo anders is dan anders, ook niet omdat we
dingen doen die de gemiddelde gebruiker niet wil, maar gewoon omdat de cookiewetgeving dat aangeeft.
Daar gaan we dan, lees je mee?
Wij zijn ons ervan bewust dat je als sitebezoeker vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op
www.gerritbikes.com. Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacybeleid. Sites waar je
via deze website op terecht kunt komen, hebben hun eigen privacybeleid.
Cookies
Op gerritbikes.com vind je functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen voor een goed
werkende website. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van de site. Met deze
gegevens kunnen we de website nog verder verbeteren, zodat je goed en snel kunt vinden waar je naar op
zoekt bent.
Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Hoe dat moet, vind je in de
helpfunctie en/of de instellingen van je browser. Maar let op: als je deze cookies in je browser uitzet, kun je
mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruikmaken.
Privacy
Gerrit bikes respecteert de privacy van alle gebruikers en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk.
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze
beveiligde servers. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens. Wanneer je e‐mail
of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij naar extra
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor kunnen we je beter helpen.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. De
gegevens wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming vooraf. Wij bieden iedereen, conform de
wetgeving, de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die zij
aan ons hebben verstrekt. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of
om je af te melden voor verdere (promotionele) nieuwsbrieven. Als je je gegevens wilt aanpassen of uit onze
bestanden wilt halen, kun je contact met ons opnemen.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Door aanpassingen
in de wetgeving en/of veranderingen van deze site kan deze privacyverklaring gewijzigd worden.
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