
Disclaimer 

Begripsomschrijving van onze website disclaimer: 
gebruik(en): alle denkbare handelingen; 
de gebruiker: de bezoeker van de website; 
de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal). 

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van huidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje 

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de 
website is door huidprakAjk ’t Schoonheidswinkeltje met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt 
huidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het 
getoonde. 

Intellectuele rechten 
HuidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde 
bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of 
delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van huidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje. Toestemming 
tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je 
schriIelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op 
onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing! 

Vragen? 
Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze Privacy policy 

In het gebruik van de website www.schoonheidswinkeltje.nl  wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te 
vullen. Zoals bij het invullen van het contacQormulier of wanneer je je inschrijI voor onze nieuwsbrief. Wij 
begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor 
nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.  

HuidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje houdt algemene bezoekgegevens bij van de website 
www.schoonheidswinkeltje.nl , zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichAng van onze 
website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen. 

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe 
we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een 
website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt 
opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevaTen.  

Bescherming persoonsgegevens 
HuidprakAjk ’t Schoonheidswinkeltje gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens zo verkopen of geven we 
jouw gegevens niet aan anderen. 

HuidprakAjk ’t Schoonheidswinkeltje heeI passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmaAge verkrijging/verwerking. Deze 
maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grooTe en aard van onze organisaAe in 
combinaAe met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan 
de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wijzigingen privacy policy huidprak=jk ‘t Schoonheidswinkeltje 
HuidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje heeI het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer 
daarom regelmaAg deze pagina voor het privacy beleid van huidprakAjk ‘t Schoonheidswinkeltje. 

Vragen 
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via 
info@schoonheidswinkeltje.nl 
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