
 

SwimMere zwemsport en uw privacy 

 

 

 

SwimMere zwemsport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 

er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk 

te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw 

toestemming. SwimMere zwemsport verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden 

en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden als deze zijn betrokken bij het 

uitvoeren van uw bestelling. 

  

SwimMere zwemsport gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden: 

  

Als u een bestelling plaatst, heeft SwimMere zwemsport uw naam, e-mailadres, 

afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het 

verloop daarvan op de hoogte te houden. 

  

Als u zich bij SwimMere zwemsport registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure 

(=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaat SwimMere zwemsport informatie op zoals 

uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u 

deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

  

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze 

bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

  

Tevens ontvangt u met uw toestemming maximaal 12 maal per jaar een nieuwsbrief van 

SwimMere zwemsport inzake nieuwe collectie en/of aanbiedingen. Bij elke nieuwsbrief 

heeft u de mogelijkheid de toezending van nieuwsbrieven te beëindigen. 
 

Uw e-mail gegevens worden tevens gebruikt u te berichten over het spaarsysteem. 

  

SwimMere zwemsport verkoopt uw gegevens niet 

SwimMere zwemsport verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze 

uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals 

PostNL) ter beschikking. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn 

verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

  

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SwimMere zwemsport 

SwimMere zwemsport waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en wij gaan daarom 

uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of uw 

gegevens bij SwimMere zwemsport raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de 

modernste technieken: de Secure Socket Layer. 

  

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 

computer. SwimMere zwemsport gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend 

bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van 

onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 

bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U 

kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij SwimMere zwemsport geen 

cookies ontvangt. 
 



De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt 

aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website 

te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 

informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de 

website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten*  en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. 

*(SwimMere krijgt informatie over totaal aantal bezoekers, totaal aantal nieuwe 

bezoekers, totaal aantal bezoekers per regio, totaal aantal bezoekers per uur, welke 

zoekmachine is er gebruikt en welke zoekwoorden zijn gebruikt. Dit is niet te herleiden 

per IP adres).  

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht 

sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze 

wilt wijzigen. Als wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze 
pagina altijd de meest recente informatie. 

 

Disclaimer 

SwimMere zwemsport spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke 

weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft SwimMere zwemsport naar een 

goede toegankelijkheid van deze site en van de langs elektronische weg aangeboden 

diensten. SwimMere zwemsport behoudt zich het recht voor om de inhoud van de 

informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens 

voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt 

SwimMere zwemsport geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. 

Ook kan SwimMere zwemsport geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er 

sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. SwimMere 

zwemsport garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische 

berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

  

SwimMere zwemsport sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en 

gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. 

SwimMere zwemsport onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. SwimMere 

zwemsport geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische 

onvolkomenheden. Evenmin kan SwimMere zwemsport garanderen dat het gebruik van 

de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere 

schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. 

  

Tevens aanvaardt SwimMere zwemsport geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites 

waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

 

Vragen op opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van 

www.swimmerezwemsport.nl of telefonisch 06-12548660 (maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 14.00 uur). 

http://www.swimmerezwemsport.nl/

