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Bedrijfsgegevens  

Sportswearonline.nl is geregistreerd onder KvK nummer 7558 9982  te Zaandijk.   

Bezoekadres    

Leonard Bernsteinstraat 34 

1544 LB Zaandijk  

Postadres  

Postbus 21  

1540 AA Koog aan de Zaan 

 

Persoonsgegevens en verwerking  

Sportswearonline.nl respecteert de privacy van alle gebruikers. Wij dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw 

gegevens alleen voor de verwerking van onze bestellingen. Voor eventueel overig gebruik zullen wij 

altijd eerst toestemming vragen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw 

informatie wordt alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw 

bestelling.  

Als u een bestelling plaatst, vragen wij om de volgende gegevens:  

• Voornaam  

• Achternaam  

• E-mail adres  

• Telefoonnummer  

• Mobiel telefoonnummer (Optioneel)  

• Adres (Postcode, straat, huisnummer, plaatsnaam, land)  

Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling. Uw E-mail adres 

gebruiken wij om diverse statussen van uw bestelling te communiceren. Uw telefoonnummer wordt 

alleen gebruikt om te communiceren indien er een bijzonderheid is in uw bestelling. Uw adres wordt 

daarnaast alleen gebruikt om de bestelling te verzenden.   

Nieuwsbrief  

Indien u zich registreert met uw E-mail adres voor onze nieuwsbrief, zullen wij dat adres alleen voor 

onze frequente nieuwsbrief gebruiken. Bij elke nieuwsbrief kunt u zich gemakkelijk uitschrijven. Ook 

kunt u op elk gewenst moment ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit onze database.  

Beoordelingen  

Indien u een beoordeling plaatst op onze website, dient u uw naam achter te laten. U kunt er ook 

voor kiezen om hier een andere waarde dan uw echte naam in te vullen om anoniem te blijven. 

Sportswearonline.nl respecteert en waardeert de mening van haar bezoekers, maar behoudt het  
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recht om beoordelingen niet te plaatsen indien deze zijn voorzien van grof of kwetsend taalgebruik, 

of geen enkele relatie hebben tot de inhoud van de website.   

Beveiliging  

Zodra u in de winkelmand op ‘Bestelling afronden’ klikt, wordt de verbinding beveiligd via een veilige 

SSL-verbinding. Dit zorgt ervoor dat uw transactiegegevens versleuteld over het internet worden 

verzonden. U herkent het SSL certificaat aan het groene slotje in uw browser.  Bovendien heeft 

Sportswearonline.nl de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatig 

gebruik of wijziging van informatie te voorkomen.  

Cookies  

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt 

verstuurd. Sportswearonline.nl maakt gebruik van functionele, analytische en marketingcookies.   

Functionele cookies  

Deze cookies worden gebruikt om de website optimaal te laten functioneren. Zo kunt u gebruik 

maken van alle delen van onze website. Daarnaast wordt u herkend bij een eventueel vervolgbezoek, 

zodat uw opgegeven voorkeuren niet opnieuw ingevuld hoeven te worden.  

Analytische cookies  

Deze cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze website te meten en om te kijken vanaf welke 

website u naar ons toe bent gekomen. Hiermee kunnen wij onze website en service verbeteren.  

Marketingcookies  

Wij gebruiken marketingcookies om onze partnersites (affiliates) te belonen voor een bijdrage aan de 

verkoop. Als jij vanaf een van die partnersites wordt doorgestuurd naar onze website en een 

bestelling plaatst, worden zij op de hoogte gesteld van deze verkoop. Hierbij worden geen 

persoonsgegevens verstrekt.   

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Houdt er wel rekening mee dat zonder 

functionele cookies de website mogelijk niet optimaal werkt.  

  


