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Privacy policy 
 

U laat uw persoonlijke gegevens bij ons (Anansi & Tomte VOF) achter op of via onze website 

(www.anansi-tomte.nl of www.anansi-tomte.com) of op enigerlei andere wijze, welke gegevens 

worden opgeslagen op onze beveiligde server(s). Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten 

wat wij met deze gegevens doen.  

 

1 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen, welke doelen u hieronder aantreft. De 

gegevens die wij daarvoor gebruiken zijn zowel de gegevens die wij van u ontvangen als de 

gegevens die wij zelf verzamelen. Bijvoorbeeld de gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-

adres en surf- en zoekgedrag bewaard in cookies.  
 Bestelling leveren 

Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms 

ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij u bestelling bezorgen en u op de 

hoogte houden over de status van uw bestelling. Uw gegevens verstrekken wij ook aan 

anderen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor een correcte verzending, zoals 

bijvoorbeeld aan de bezorgdiensten.  

 Mijn account 
In “mijn account” op onze website slaan we onder andere de volgende informatie op: uw 

naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaal- en verzendgegevens. Ook 

bewaren wij gegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze makkelijk terug kunt 

vinden. 

 Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 

berichten bewaren. 

 Nieuwsbrieven 

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van onze 

aanbiedingen, acties en nieuws. Zodra u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, staat 

onder elke nieuwsbrief een mogelijkheid om u af te melden.  

 Reviews 
Indien u een review schrijft over een bij ons besteld product en/of over door ons 

geleverde diensten, kunt u zelf kiezen of u uw persoonlijke gegevens zichtbaar worden 

voor andere bezoekers van onze website. Wij houden bij wie welke review schrijft. 

 Persoonlijk winkelen 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te kunnen doen die zo goed mogelijk 

bij uw wensen passen. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. 

We kijken dan naar cookies, uw IP-adres en eerdere bestellingen. Daarnaast kunnen wij 

en onze advertentienetwerken u advertenties tonen op basis van uw eerdere bezoeken 
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aan onze website. Wij en onze advertentienetwerken verzamelen dan uw surf-, zoek-, en 

koopgedrag op basis van cookietechnieken en uw IP-adres. 

 

2 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens niet? 

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. 

 

3 Wat zijn cookies? 
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door 

het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden 

overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te 

houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

4 Wilt u de cookies uitzetten? 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 

browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie 

wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en 

andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

5 Wilt u uw gegevens aanpassen?  
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact 

met ons op nemen via info@anansi-tomte.nl. 

 

6 Kan deze privacy policy wijzigen? 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze 

website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot 

wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

 

 

 

 


