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Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Zuur
Woninginrichting en wij willen u laten weten dat we er alles aan doen
om uw privacy te beschermen. Zuur Woninginrichting respecteert de
privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zodat u
begrijpt hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Zuur
Woninginrichting. U dient zich ervan bewust te zijn dat Zuur Woninginrichting niet verantwoordelijk is
voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u
aan het privacy beleid te accepteren.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zuur Woninginrichting of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zuur Woninginrichting of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Cookies
Op het moment dat u onze website bezoekt, verzamelen wij, met behulp van cookies, bepaalde
informatie op geautomatiseerde wijze. Op basis van de informatie die we verzamelen via cookies en
andere hulpmiddelen, kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.
1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of op andere apparaten met internettoegang) worden opgeslagen op het moment dat u onze website bezoekt. Indien een cookie
noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van een dienst, moet er expliciet toestemming aan u
worden gevraagd of u de cookies accepteert op uw computer. Cookies laten een website toe om uw
apparaat te herkennen. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: zorgen dat de website rekening
houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld taalvoorkeuren, wachtwoorden en
inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen,
enzovoorts.

2. Waar gebruiken we cookies voor en welke cookies worden gebruikt?

We gebruiken cookies om de volgende redenen:
• voor het technische en functioneel beheer van de website en;
• om marketinginformatie te verzamelen (anoniem)
Hieronder vindt u een samenvatting van de cookies wij op onze website gebruiken:
3. Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw bezoek en gebruik van onze website, bijvoorbeeld welke
pagina’s u het vaakst bezoekt en of u foutmeldingen van webpagina’s ontvangt. Deze cookies
verzamelen geen informatie die een gebruiker kan identificeren. Alle informatie die deze cookies
verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
4. Cookies van derden

Sommige cookies die we gebruiken zijn afkomstig van derden, zoals Google. Om ons te voorzien van
webanalyse en informatie over onze websites. Deze bedrijven gebruiken de cookies om informatie te
verzamelen over uw interactie met onze sites, zoals de pagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt
en uw bezoektijd aan onze website. Voor meer informatie over hoe deze bedrijven uw informatie
verzamelen en gebruiken, raadpleegt u hen privacy beleid.
5. Cookies uitschakelen of cookie instellingen aanpassen

Indien u wilt dat de cookies van onze website niet geplaatst worden, dan kunt u daarvoor kiezen in de
cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Indien u onze cookies vanuit
een eerder bezoek aan onze website heeft geaccepteerd, krijgt u deze melding niet meer te zien en
dient u onze cookies te verwijderen.
Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt
wijzigen, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen zijn te vinden in het
menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser.
Indien u verschillende apparaten gebruikt om onze website te bekijken (bijvoorbeeld, smartphone,
tablet) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookievoorkeuren.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in deze privacy statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld , mits dit nodig is voor de gevraagde dienstverlening.
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel en zullen niet verder verspreid
worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan ons zijn verstrekt. Dit kunt u doen door ons een mail te sturen met dit
verzoek via: info@zuurwoninginrichting.nl
Vragen en feedback

We zorgen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Mocht er onverhoopt nog iets niet helemaal
duidelijk zijn of heeft u opmerkingen waardoor we onze diensten en privacy-beleid kunnen
verbeteren, neemt u dan gerust contact met ons op.
Woninginrichting Zuur

Feiko Clockstraat 130
9665 BH Oude Pekela
Tel: 0597-612575
info@zuurwoninginrichting.nl

