
 

 

Privacy beleid 
Dit privacy beleid beschrijft hoe Multifoil  B.V. alle informatie gebruikt en beschermd die u aan Multifoil BV 
ter beschikking stelt.  

Multifoil B.V. doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen 
bepaalde informatie te verstrekken, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in 
overeenstemming met deze privacyverklaring. 

Multifoil B.V. kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Door deze pagina van 
tijd tot tijd te controleren, blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 25-
05-2018. 

1) Waarborgen Privacy  
Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven wij in ons privacy 

beleid welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. 

 
2) Toestemming 
Door de informatie, de diensten en producten van Multifoil B.V. te gebruiken of aan te kopen, gaat u 
akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 
 
3) Wat wij verzamelen 
Wij kunnen de volgende informatie verzamelen: 

 naam en functie 
 contactgegevens inclusief e-mailadres 
 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses 
 andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen 

 
4) Veiligheid 
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of 
openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures 
ingesteld om de informatie die wij verzamelen te beschermen en te beveiligen. 
 
5) Wat wij doen met de informatie die wij verzamelen 
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in 
het bijzonder om de volgende redenen: 

 Interne administratie. 
 Wij kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. 
 Wij kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of 

andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres 
dat u heeft opgegeven. 

 Van tijd tot tijd kunnen wij uw informatie ook gebruiken om contact op te nemen voor 
marktonderzoek doeleinden. Wij kunnen contact opnemen per e-mail of telefoon. Wij kunnen de 
informatie gebruiken om onze dienstverlening en website aan te passen aan uw interesses. 
 

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij wij uw 
toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. 

 
 



 

 

6) Monitoren gedrag bezoeker 
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe 
deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke 
manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de 
gebruikerservaring. De informatie die wij registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser 
en de bezochte pagina’s. 
Tevens monitoren wij waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze 
vertrekken. Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke 
informatie. 
 
7) Gebruik van cookies 
Wij kunnen verkeerslog cookies gebruiken om te identificeren welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons 
om gegevens over websiteverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze aan te passen aan 
de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, 
waarna  de gegevens uit het systeem worden verwijderd. 
Over het algemeen helpen cookies ons om een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te 
controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier 
toegang tot uw computer of enige andere informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. 
 
U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies 
automatisch, maar u kunt de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. U vindt 
meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan er wel 
voor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van de website. 
 
8) Vragen  
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacy beleid van Multifoil B.V., dan kunt u 
ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@multifoil.nl. 
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