
Privacyverklaring 

Privacyreglement begzz, gevestigd aan de Mesdaglaan 29 te Alblasserdam,  is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.  

De volgende website behoort tot begzz: 

 www.begzz.nl  

Dit privacyreglement van de website www.begzz.nl geeft u als gebruiker van de website inzicht in 

wat wij met uw persoonsgegevens doen en waar wij deze gegevens voor (kunnen) gebruiken. Wij 

respecteren uw privacy en zullen uw gegevens altijd vertrouwelijk behandelen. Hieronder vindt u 

een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken: 

 Voor- en achternaam  

 Adresgegevens  

 E-mail adres  

 Telefoonnummer  

Met welk doel verwerken wij uw gegevens? 

 Verzenden van onze nieuwsbrief  

 U te kunnen bereiken (telefoon/mail) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

 Afhandelen van uw order  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dit alleen verstrekken als het nodig is om onze 

overeenkomst met u uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is. Met bedrijven die uw gegevens 

verwerken in opdracht van ons sluiten wij een overeenkomst om er zeker  

van te zijn dat wij verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.  

Links naar websites van derden 

Op de website zijn links naar websites van derden te vinden zoals: 

 https://www.instagram.com/begzz_tassen/?hl=nl  

 https://twitter.com/begzztassen  

 https://www.facebook.com/begzzTassen/ 

Als u via de website op een van bovenstaande links klikt wordt u doorgestuurd naar de betreffende 

“Derde website”. Op deze “Derden” zijn dezelfde privacyregelingen van toepassing. begzz is niet 

aansprakelijk voor gegevens die door derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het 

bezoeken van deze Derde website.  

Social media 

 

Op onze website kunt u knoppen vinden die u direct doorverbinden naar onze social media kanalen 

Instagram, Twitter en Facebook. Met behulp van deze knoppen kunt u gemakkelijk via uw eigen 
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social media profiel aangeven dat u geïnteresseerd bent in  

onze producten en/of diensten. Drukt u op een van de social media knoppen? Dan kan er door het 

betreffende kanaal een of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Onze 

privacyregeling is niet van toepassing op het gebruik van social media  

diensten via uw eigen profiel.  

Communicatie en nieuwsbrieven 

Wij zullen uw gegevens bewaren wanneer u als bezoeker van onze website een e-mail of ander 

bericht naar ons toestuurt. Wij bewaren uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn om uw verzoeken te beantwoorden. Wij hebben regelmatig een nieuwsbrief.  

U kunt zich hiervoor inschrijven zodat u op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes, tips en 

hoogtepunten bij begzz. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mail 

adres opgeslagen. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via het contactformulier  

op de website van begzz. 

Wilt u zich uitschrijven van onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen 

naar info@begzz.nl   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of zelfs te verwijderen. Als u uw 

gegevens wilt inzien zullen wij u voorzien van de toegang tot uw persoonsgegevens. Wij zullen de 

verzoeker altijd vragen zichzelf te identificeren zodat wij zeker weten dat u de  

juiste persoon bent voordat wij uw verzoek verwerken. Wij weigeren verzoeken te verwerken die 

op onredelijke manier herhaaldelijk zijn, technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in 

gevaar brengen of die onuitvoerbaar zijn.  

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw 

gegevens verzamelen.  

Beveiligen van persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en wij nemen passende maatregelen bij 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Heeft u het idee dat uw 

gegevens niet goed beschermd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik?  

Neem dan contact met ons op via: www.begzz.nl of 06-10293905 

begzz Showroom & Atelier: begzz Postadres:  KvKnr. 66149940 

Nieuwland Parc 314C   Mesdaglaan 29  BTW nr. NL 180905880B02 

2952 DD Alblasserdam  2951 PH Alblasserdam  

 

   -    

Contact opnemen met begzz ? 
Van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u – 17.00u. 

Tel: 06 - 10293905 of via info@begzz.nl 

mailto:info@begzz.nl
http://www.begzz.nl/
mailto:info@begzz.nl

