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Om u een zo goed mogelijke service te bieden zijn bepaalde persoonsgegevens 

van u nodig. In deze verklaring leggen wij graag uit waar deze gegevens voor 

dienen en hoe we ervoor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Deze 

privacyverklaring kan worden gewijzigd indien noodzakelijk. 

 

Het Naaldbos is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en 

bronnen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy 

beleid. Het Naaldbos respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg 

voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van bestellingen. Voor 

het overige vragen wij eerst toestemming. Het Naaldbos zal uw gegevens niet aan 

derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 

betrokken bij het uitvoeren van de dienst.  

 

Onze diensten 

Wanneer u gebruik wilt maken van een van onze diensten is het noodzakelijk om uw 

persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit 

te kunnen voeren, namelijk het bezorgen van de bestelde producten. De gegevens 

worden opgeslagen op de beveiligde servers van Het Naaldbos of die van een 

derde partij. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. 

 

Communicatie 

Indien u ons een email stuurt of benaderd via het contactformulier zullen wij dat 

bericht bewaren. Soms is het noodzakelijk te vragen naar persoonlijke gegevens 

zodat wij uw vraag of verzoek zo goed mogelijk kunnen behandelen. De gegevens 

worden opgeslagen op de beveiligde servers van Het Naaldbos of die van een 

derde partij. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. 

 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. Dit 

zijn kleine tekstbestandjes die door deze website worden meegestuurd en door uw 

browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De informatie die in 

de cookie is opgeslagen kan worden gebruikt om instellingen die door u gemaakt 

zijn te onthouden.  



 

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

de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. 

 

Voor meer informatie over deze cookies verwijs ik u naar onze cookieverklaring. Hier 

staat ook beschreven hoe de cookies kunnen worden uitgezet.  

 

Inzagerecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. 

Neem dan alstublieft via info@hetnaaldbos.nl contact met ons op. 

 

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief vindt u onderaan iedere 

nieuwsbrief de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Het Naaldbos beschikt over een SSL-certificaat. Dit betekend dat de vertrouwelijke 

gegevens worden versleuteld zodat derden, zoals hackers, er niet bij kunnen. Dit 

certificaat is te herkennen aan de afkorting https, die staat voor een veilige 

verbinding. Ook is er een groen slotje zichtbaar. 

 

Contact 

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via 

de website of via info@hetnaaldbos.nl 
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