
PRIVACYVERKLARING 

 

Welke informatie verzamelen we? 

Voor het gebruik van deze website verzamelen we de volgende informatie: 
– naam 
– e-mailadres 

Wat doen we met die informatie? 

We hebben deze informatie nodig om met u contact op te nemen wanneer u het contactformulier 
op deze site invult. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.  

Toestemming en controle van uw informatie 

Hoe krijgen we uw toestemming? 
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om contact op te nemen, impliceren wij dat u 
instemt met het verzamelen en gebruiken van die gegevens alleen om die specifieke reden. 

Hoe trek ik mijn toestemming in? 
Als u van mening verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor 
het verder verzamelen en gebruiken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te 
nemen via info@holkatrade.com.  

Veiligheid 

De persoonlijke informatie van iedereen is kostbaar en we doen er alles aan om uw persoonlijke 
gegevens te beschermen. We nemen passende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat deze 
ten onrechte worden verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. 

Cookies 

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te 
worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het 
internetverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Met cookies 
kunnen webapplicaties als individu op u reageren. De web toepassing kan de werking aanpassen aan 
uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en 
onthouden. 

Over het algemeen helpen cookies ons om u 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. 

Bij deze website kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste 
webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browser instellingen wijzigen 
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om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van 
de website. 

Links naar andere websites 

We hebben links naar andere websites die mogelijk interessant voor u zijn op deze site. Nadat u 
echter op de link hebt geklikt en onze site hebt verlaten, hebben we geen controle meer over die 
website. Daarom kan alle persoonlijke informatie die u op die website invoert niet door ons worden 
gegarandeerd, en in dit geval zou uw informatie niet onder deze Privacyverklaring vallen. We raden u 
aan om in dit geval het privacy beleid van de betreffende website te lezen voor meer informatie. 

Vragen en contactgegevens 

Wanneer u persoonlijke informatie die we over u hebben wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, of 
gewoon meer informatie zou willen hebben, neem dan contact met ons op via info@holkatrade.com.  
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