Privacy Beleid
Hoe gaat Bodyachievement om met uw gegevens?
Algemeen:
Bodyachievement respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bodyachievement zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Gebruik van NAW Gegevens:
Bodyachievement gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om
uw bestelling uit te voeren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren
over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer
prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij
Bodyachievement zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze
diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u
mogelijk interessant vindt. In uw Bodyachievement account slaan we informatie op zoals uw naam
en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe
bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we
krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Cookies:
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Wat doen deze cookies?
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt om uw
order correct af te handelen. Tevens gebruiken wij cookies om anoniem verkeersgegevens op te
slaan van uw bezoek aan onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de website
optimaliseren en verbeteren.
Geen persoonlijke gegevens!
Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te
herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden op) je computer niet beschadigen.
Wij gebruiken de volgende cookies:
Functionele cookies
Dit zijn cookies die voor jou als bezoeker het surfen op onze website makkelijker maken. Wij
gebruiken functionele cookies die ervoor zorgen dat je items in je winkelwagentje kunt toevoegen
en dat ze er bij een volgend bezoek aan onze website nog in zitten. Ook gebruiken we een cookie
die ervoor zorgt dat wanneer je ingelogd bent en de website verlaat, je bij terugkomst nog steeds
ingelogd bent.
Analyse cookies
Met deze cookies (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx en CrazyEgg) kunnen wij
het surfgedrag van bezoekers op onze website meten, zodat we waar nodig het gebruikersgemak

kunnen verbeteren. Hierdoor zorgen we ervoor dat jullie ervaring van onze website steeds beter
wordt en onbelangrijke informatie naar achter wordt verschoven.
Advertentie cookies
Met deze cookies (Cleafs) kunnen wij het effect van onze advertenties meten. Zo kunnen we goed
vaststellen welke advertenties en kortingsacties jou wel aanspreken en welke niet.
Overige:
Bodyachievement zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Bodyachievement Wij waarderen
het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform
wetgeving.

