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Privacy verklaring

Alle persoonsgegevens die door winecoffeelovers.be worden verzameld, zullen vertrouwelijk 
bewaard en niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De informatie die je aan wine-
coffeelovers.be doorgeeft, wordt met de grootste zorg behandeld.  Winecoffeelovers.be ge-
bruikt jouw gegevens om je een persoonlijke en goede service te verlenen.

Zoals de meeste websites maakt winecoffeelovers.be gebruik van cookies. Cookies bestaan 
uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan 
en te ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om 
personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetge-
bruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.
Winecoffeelovers.be verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze op vrijwillige basis door 
jou worden verstrekt. Die gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand en gebruikt voor de uitvoering van jouw bestelling. Ook kunnen jouw gegevens gebruikt 
worden door winecoffeelovers.be om jou vrijblijvende aanbiedingen te sturen of om je op de 
hoogte te brengen van producten, diensten en wijzigingen op de website.
Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Alle 
communicatie van persoonsgegevens via je webbrowser wordt versleuteld met behulp van het 
Secure Socket Layer-protocol. De financiële gegevens die nodig zijn voor de betaling van jouw 
bestelling worden uitsluitend verzameld en behandeld door onze dienstverlener Multisafepay. 
Winecoffeelovers.be heeft zelf geen toegang tot jouw financiële gegevens.
Elke geregistreerde bezoeker heeft recht op inzage, correctie of schrapping (mits je voldaan 
hebt aan je betalingsverplichting) van zijn persoonlijke gegevens uit ons bestand. Mail hiervoor 
naar webshop@winecoffeelovers.be . Indien gewenst kan je op de webshop  jouw gegevens 
wijzigen of jezelf uitschrijven van de nieuwsbrief. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. 
Winecoffeelovers.be heeft dus geen toegang tot je paswoord.
De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer van winecoffeelovers.
be vallen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of privacyverklaring van 
die websites.


