
Privacy Policy FIJNTHUISZIJN.nl 

 
Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van FIJNTHUISZIJN.nl is een 
belangrijke taak voor ons. Daarom heeft FIJNTHUISZIJN.nl een privacy policy 
geschreven waarin we vermelden welke persoonlijke informatie die online 

gedeeld wordt we verzamelen en hoe wij deze gebruiken en beschermen. Onder 
deze persoonlijke informatie verstaan wij alle informatie waardoor wij jou kunnen 

contacteren, lokaliseren en/of identificeren.  

Toestemming 

Door de informatie en de diensten op FIJNTHUISZIJN.nl te gebruiken, ga je 

akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin opgenomen 
hebben. 

Vragen 

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 
FIJNTHUISZIJN.nl, kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is 

info@fijnthuiszijn.nl. 

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij van bezoekers van onze 

website? 

Wij verzamelen bij bestellingen je naam, adres, e-mailadres, en 

telefoonnummer. Bij het betalen van je order worden je betaalgegevens 
verzameld door een externe partij (SISOW) die dit voor ons verwerkt. Uiteraard 
hebben wij hier een verwerkingsovereenkomst mee en zijn al deze gegevens ook 

beveiligd en niet bereikbaar voor derden. Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief 
verzamelen we je e-mailadres.  

Wanneer verzamelen wij deze informatie? 

Wanneer je een bestelling plaatst in onze shop, wanneer je het contactformulier 
invult, en/of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. 

Hoe gebruiken we jouw informatie? 

FIJNTHUISZIJN.nl gebruikt jouw informatie die we verzamelen wanneer je je 

registreert, een aankoop doet, je inschrijft voor de nieuwsletter, het 
contactformulier invult, op de site surft, als volgt: 
 

- Om je beter van dienst te kunnen zijn wat betreft onze klantenservice.  
- Om je order te kunnen verwerken. 

- Om je (periodiek) te kunnen e-mailen betreft je order en/of andere producten 
en diensten. 

Hoe beschermen wij jouw gegevens? 

De website wordt regelmatig gescand op zoek naar beveiligingsrisico’s en 
kwetsbaarheden om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan onze site zo veilig 

mailto:info@fijnthuiszijn.nl


mogelijk is. 

Daarnaast wordt er regelmatig gescand op malware.  
Jouw persoonlijke informatie is ingesloten in beveiligde netwerken en alleen 

bereikbaar door een beperkt aantal personen die speciaal toegang hebben tot 
deze systemen, en deze als vertrouwelijk behandelen. Daarnaast wordt de 
informatie die je deelt gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) -technologie. 

FIJNTHUISZIJN.nl heeft hier speciaal een certificaat voor.  
We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker 

een bestelling plaatst, inzendt, of toegang verschaft tot zijn informatie om de 
veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. 
Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet 

opgeslagen of verwerkt op onze servers. 
 

Het gebruik van ‘cookies’. 

Ja, ook wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een site en/of 
zijn service provider overdraagt naar jouw harde schijf van jouw computer via je 

internet browser, wanneer jij hiermee akkoord gaat. Hierdoor kunnen sites of 
service providers’ systemen je browser herkennen en bepaalde informatie 

onthouden. Ter voorbeeld: cookies kunnen helpen de inhoud van je winkelwagen 
te onthouden en te verwerken. Daarnaast worden cookies ook gebruikt om je 

voorkeuren te ontdekken op basis van je activiteit op sites, wat mogelijk maakt 
dat wij je extra goed tot dienst kunnen zijn. Ten slotte gebruiken we cookies ook 
om ons te helpen bij het verzamelen van verzamelde gegevens over siteverkeer 

en site-interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools 
kunnen bieden. 

Wij gebruiken cookies om: 

- Producten in je winkelwagen te onthouden en verwerken. 
- Je voorkeuren te ontdekken voor toekomstige bezoeken aan onze site. 

- Voor het verzamelen van informatie over site-verkeer en site-interacties om in 
de toekomst betere site-ervaringen en tools te kunnen bieden. We kunnen ook 

vertrouwde services van derden (Google) gebruiken die namens ons deze 
informatie bijhouden. 

Op het moment dat je onze site bezoekt zullen wij je vragen onze cookies te 

accepteren. Wanneer je dit weigert kunnen sommige onderdelen op de site 
minder goed werken.  

In het algemeen kun je ervoor kiezen dat je computer geen cookies opslaat, dit 
doe je via de instellingen van je browser. Ook kun je ervoor kiezen dat je 
computer iedere keer een seintje geeft als er cookies verstuurd worden ter 

opslag. 

Openbaar maken aan derden 

Wij verhandelen, verkopen, of brengen op wat voor manier dan ook jouw 
persoonlijke gegevens niet door en/of over aan derden.  

 


