
Privacy beleid 
 
Je privacy is erg belangrijk voor ons. We zien het als onze verantwoordelijkheid voorzichtig met je 
informatie en gegevens om te gaan en je privacy te respecteren. In de verklaring vertellen we over de 
gegevens die we verzamelen wanneer je annemarijeglastraceramics.com bezoekt, evt een bestelling 
plaatst en hoe we die gegevens gebruiken. Door de website te gebruiken ga je akkoord met de 
privacy verklaring.  
 
Gegevens 
We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben en waar mogelijk met je wetenschap en 
goedkeuren. We slaan alleen gegevens op die we nodig hebben om je een dienst te verlenen. En wat 
we verzamelen, beschermen we binnen commercieel aanvaardbare mogelijkheden, tegen diefstal, 
verlies, ongeoorloofd gebruik en aanpassing.  
De volgende gegevens verzamelen we om je een dienst te kunnen verlenen: naam, besteladres 
verzendadres, emailadres, telefoonnummer, opmerkingen, ip-adres, browser en gebruikt apparaat 
waarmee onze website is bezocht.    
 
Communicatie 
Wanneer je berichten naar ons stuurt, bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, e-mail, Whatsapp of 
Instagram, bewaren wij die berichten. We sturen e-mails aangaande je bestelling en zullen 
antwoorden op emails en vragen die binnen komen. Als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief 
ontvang je een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Wil je je hiervoor uitschrijven kan dat via een link 
onderaan de nieuwsbrief of stuur even een mailtje naar info@annemarijeglastraceramics.com. Wil je 
je contactgegevens veranderen, neem dan ook even contact op. Dan maken we dat in orde. 
 
Delen van gegevens 
We delen geen informatie met derde partijen, alleen als we daarvoor verplicht worden door de 
Nederlandse wet of als we dat praktisch moeten doen om je een dienst te verlenen. Zoals je 
verzendinformatie voor het verzenden of de webapplicaties die we gebruiken voor onze webwinkel. 
Zoals onze betaalpartner Mollie voor het afwikkelen van de betaling. Deze gegevens zullen alleen 
gebruikt worden voor dit doeleinde en worden niet verder verstrekt, verspreid of gebruikt. We 
verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dat die hier worden beschreven, tenzij we 
hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen. 
 
De privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Ook veranderingen op onze website 
annemarijeglastraceramics.com kunnen leiden tot veranderingen in onze privacyverklaring. 
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan 
contact op: info@annemarijeglastraceramics.com 
 
Naam:  Annemarije Glastra Ceramics   
Adres:  Buro Lou 

Leyenseweg 38 
3721 BD Bilthoven   
 

 


