
Privacy Policy  
Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat 
wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen 
om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die 
informatie gebeurt. Voordeligslapen.com respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw 
persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Voordeligslapen is is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze 
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en 
met welk doel bij de webwinkel voordeligslapen.com  

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op 
met Voordeligslapen  

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze 
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze 
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie 
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-
gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij 
bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde 
klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde 
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken 
verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten 
zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten 
te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun 
je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en 
e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor 
één jaar.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde 
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Publicatie  
Wij publiceren uw klantgegevens niet. Indien u een review achterlaat, bepaalt u zelf welke 
naam u ingeeft.  
 
Advertenties  
Onze webwinkel vertoont advertenties. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om bij te 
houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. 
Voordeligslapen.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze 
cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze 
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij 
Voordeligslapen.com maken we gebruik van drie typen cookies. Functionele, 

http://voordeligslapen.com


analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor 
dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de 
webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics. De Marketing cookies zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat u geen persoonlijke aanbieding mist. U kunt uw browser zo instellen 
dat u tijdens het winkelen bij Voordeligslapen.com geen cookies ontvangt. Dit kan door uw 
browser instellingen te wijzigen. Let op: het kan zijn dat de webshop niet optimaal 
functioneert wanneer u, uw cookies verwijderd. 
 
 
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.voordeligslapen.com zo 
aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij 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 producten aanbevelen die u mogelijk 
interessant vindt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat 
betekent onder andere dat wij:
· onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via 
deze privacyverklaring; 
· onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die 
nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
· u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
waarin uw toestemming is vereist; 
· passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en 
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
· uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 
corrigeren of te verwijderen.
 
 
Persoonsgegevens zullen door Voordeligslapen.com niet worden verstrekt aan derden die 
niet gelieerd zijn aan Voordeligslapen.com, behoudens indien hiervoor expliciete 
toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met 
wettelijke eisen. 
 
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk 
verzoek kan de koper via e-mail indienen via service@voordeligslapen.com. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. 
Voordeligslapen.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze 
cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze 
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij 
Voordeligslapen.com maken we gebruik van drie typen cookies. Functionele, 
analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor 
dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de 
webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics. De Marketing cookies zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat u geen persoonlijke aanbieding mist. U kunt uw browser zo instellen 
dat u tijdens het winkelen bij Voordeligslapen.com geen cookies ontvangt. Dit kan door uw 
browser instellingen te wijzigen. Let op: het kan zijn dat de webshop niet optimaal 
functioneert wanneer u, uw cookies verwijderd.


