
 
Privacy Policy Ichthusboekhandel.nl 
 
Ichthusboekhandel.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo 
snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken 
met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan 
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals onze vervoerders. U heeft 
altijd recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. 
 
Ichthusboekhandel.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 
 

 Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren 
en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden. 

 Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u door middel van onze nieuwsbrief te 
informeren over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, zie a.u.b. hieronder hoe 
u uzelf  kunt afmelden. 

  Als u bij ons een profiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens op onze beveiligde server. In uw profiel slaan 
we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij elke nieuwe 
bestelling hoeft in te vullen. 

 
Communicatie per e-mail 
Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit via een e-mail naar  aan ons bevestigen. U kunt 
u ook zelf afmelden via uw laatste nieuwsbrief door onderaan te klikken op de link "Afmelden". Via de link "Profiel 
wijzigen" onderaan de nieuwsbrief kunt u overigens ook uw nieuwsbriefgegevens aanpassen. 
 
Communicatie per telefoon 
Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen indien dit nodig is 
om u te informeren over een bestelling die u bij ons geplaatst heeft, of voor beantwoording van een informatieve 
vraag die u gesteld heeft. 
 
Cookies 
1) Wat is een cookie? 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens een bezoek aan onze website door uw browser worden opgeslagen 
op uw computer. 
 
2) Waar gebruiken wij cookies voor? 
Wij gebruiken functionele cookies, cookies die technisch noodzakelijk zijn om uw ervaring van onze  zo optimaal 
mogelijk te maken.  Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren.  
 
Ook plaatsen wij cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst via 
onze website. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing cookies en affiliate cookies zijn. Deze cookies worden alleen 
ingezet om de kwaliteit en effectiviteit van een dienst te meten. 
 
3) Afmelden cookies 
U kunt uw browser (per computer en per browser) zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies 
ontvangt. Het uitzetten van cookies belemmert echter de mogelijkheid om te kunnen bestellen in de webshop. 
Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de menubalk van de meeste 
browsers. 
 

Vragen 
 
Indien u een vraag heeft over onze privacy policy, kunt u een e-mail sturen naar verkoop@ichthusboekhandel.nl. 
Onze helpdesk helpt u verder als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. 


