PRIVACY
Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip-adres en, indien mogelijk, je domeinnaam
automatisch door onze server herkend. De Goedkoopste Veranda bewaart en gebruikt deze
gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte
pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en
inhoud van de website te kunnen verbeteren. Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op
onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website
op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek registreert. Zo kunnen wij
ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of
moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw
browserinstellingen. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken
wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de ITsector. De Goedkoopste Veranda heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden
op internet. Onder de HELP-functie van je browser vind je instructies voor het aanpassen van de
instellingen met betrekking tot cookies.
De privacy van onze klanten is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de
vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. De Goedkoopste Veranda
respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie,
die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de
afhandeling van offertes zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Goedkoopste Veranda verkoopt uw
persoonlijke gegevens dus niet aan derden. Hier beneden geven we aan wat voor soorten
informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken. Als u meer informatie
wenst over de privacy policy stuur dan een e-mail naar: info@degoedkoopsteveranda.nl
De Goedkoopste Veranda gebruikt de gegevens die door U worden verstrekt middels invullen
van onze offerte aanvraag of in mondelinge gesprekken en gegevens die beschikbaar worden
gesteld middels het programma Google Analytics. Deze gegevens worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u een
e-mail sturen met het verzoek naar info@degoedkoopsteveranda.nl Als u uw gegevens wilt laten
verwijderen kunt u eveneens een e-mail sturen naar info@degoedkoopsteveranda.nl, uw
gegevens zullen dan binnen enkele dagen volledig worden verwijderd uit onze database.

DISCLAIMER
De Goedkoopste Veranda heeft met grote zorg en aandacht de inhoud van deze pagina's
samengesteld, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteren voor kennelijke
typefouten en/of prijsfouten en/of prijswijzigingen op www.degoedkoopsteveranda.nl. Alle
beelden en logo’s op deze pagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder
schriftelijke toestemming van De Goedkoopste Veranda door derden worden gebruikt.
Web Wings kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteren voor kennelijke typefouten
en/of prijsfouten en/of prijswijzigingen en/of betalingsfouten op www.degoedkoopsteveranda.nl

