
PRIVACYBELEID 

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je 
persoonsgegevens omgaan.  
In case you would like to receive a copy in English, please send an email to 
post@oelesovervloed.nl 

Algemeen 
Dit privacybeleid is van toepassing op website en diensten van Oeles Overvloed. Door 
gebruik te maken van deze website (www.oelesovervloed.nl) geef je aan het 
privacybeleid te accepteren. Oeles Overvloed respecteert de privacy van alle 
gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke informatie die je ons 
verschaft vertrouwelijk. 

Jonger dan 16 jaar? 
Dan vragen we je nadrukkelijk om onze site alleen te bezoeken mits je toestemming 
hebt van je ouders/verzorgers/voogd. Oeles Overvloed heeft niet de intentie gegevens 
te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken 
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er 
van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
post@oelesovervloed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Bestelling 
Wanneer je een bestelling plaatst of een account aanmaakt vragen we je om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je 
bestelling te kunnen uitvoeren of om je van informatie over nieuwe diensten/
producten op de hoogte te brengen. We delen deze gegevens niet met derden. Oeles 
Overvloed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Verzamelen van informatie 
Alle gegevens die verzameld worden via aanvraagformulieren, bestellingen of andere 
manieren worden vrijwillig verkregen. Wij zorgen ervoor dat we op een correcte wijze 
omgegaan met deze (persoonlijke) gegevens. We gebruiken de gegevens voor het 
verzenden van een nieuwsbrief, het afhandelen van jouw betaling en om de goederen/
diensten bij je af te kunnen leveren. 
In het geval dat je ons een e-mail stuurt, is het mogelijk dat we je bericht bewaren. 
Ook kan het zo zijn dat we naar persoonlijke gegevens vragen om je vraag of verzoek 
zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.  

Verwerken van informatie 
Wij verzamelen verder gegevens om onze diensten nog beter af te kunnen stemmen 
op onze klanten. Zo maken wij gebruik van tracking van onze nieuwsbrieven 
(waarvoor jij je vrijwillig aanmeldt en ten alle tijde veilig kan afmelden) door middel 
van Mailchimp. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld zien of een e-mail gelezen wordt. 
Deze informatie wordt uiteraard niet met derden gedeeld. Daarnaast maken we 
gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe onze klanten de website 
gebruiken en zo te kunnen bepalen waar verbetering mogelijk is. 
Oeles Overvloed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen 
in de browser van je computer, tablet of smartphone. 



Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We hebben de 
volgende maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot je persoonlijke 
gegevens te beschermen: 
- We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) 

waarmee alle informatie tussen jouw en onze website wordt afgeschermd wanneer 
je persoonsgegevens invoert. 

- De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig 
hebben. 

- De toegang tot de gegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een 
sterk wachtwoord. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze 
privacyverklaring. Je kunt deze ten alle tijde inzien zodat je op de hoogte blijft van 
ons privacybeleid. We zullen ons best doen om eventuele wijzigingen ook apart aan te 
kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens  
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je 
altijd contact met ons opnemen. Let wel op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, 
zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of 
verwijderen.  

Vragen? 
Heb je na het lezen nog vragen, dan kun je contact met ons opnemen via 
post@oelesovervloed.nl 


