
 
 
WELZORG PRIVACY POLICY/COOKIES MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN DE 
WEBSITE EN WEBSHOP  
Voor elk sitebezoek, transactie of 
overeenkomst geldt onderstaand 
privacybeleid.  
 
Doeleinden van gebruik  
Welzorg verwerkt uw persoonsgegevens 
voor (I) de acceptatie van uw bestelling, (II) 
uitvoering van overeenkomsten met u, (III) 
relatiebeheer en (IV) managementinformatie, 
product- en dienstontwikkeling en het 
bepalen van de (algemene) strategie.  
 
Welzorg respecteert de privacy van alle 
gebruikers van haar site en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij 
gebruiken uw gegevens om de bestellingen 
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten 
verlopen. Voor het overige zullen wij deze 
gegevens uitsluitend gebruiken met uw 
toestemming. Welzorg zal uw persoonlijke 
gegevens niet aan derden verkopen en zal 
deze uitsluitend aan derden, ter beschikking 
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren 
van uw bestelling.  
 
Welzorg verkoopt uw gegevens niet 
Welzorg zal uw persoonlijke gegevens niet 
aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn 
betrokken bij het uitvoeren van uw 
bestelling. Onze werknemers en door ons 
ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren.  
 
Privacy ip internet en cookies Bij elk 
bezoek aan onze site wordt automatisch uw 
(tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk 
de site of e-mail van herkomst. Deze 
gegevens kunnen door ons worden gebruikt 
in het kader van fraudepreventie en het 
bestrijden, voorkomen en opsporen van 
(pogingen tot) strafbare gedragingen. 
Daarnaast bewaren  
en gebruiken wij deze gegevens om de 
navigatie, bezochte pagina’s en de al dan 

niet door u bestelde artikelen van onze site 
te analyseren. Wij kunnen u aan de hand 
van deze analyse informeren over 
aanbiedingen, of productinformatie die voor 
u interessant zou kunnen zijn, en de 
bekendheid, functionaliteit en inhoud van 
onze site en e-mails verbeteren.  
 
Om onze dienstverlening en site te 
optimaliseren en u gericht te kunnen 
informeren over interessante aanbiedingen 
of producten, worden via onze site eveneens 
zogenaamde cookies op uw computer 
geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes 
informatie die door uw browser worden 
opgeslagen op uw computer. Welzorg 
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 geven 
informatie met betrekking tot 
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo 
instellen dat u tijdens het winkelen bij 
Welzorg geen cookies ontvangt. Instructies 
met betrekking tot het aanpassen van de 
instellingen van uw browser vindt u onder 
‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. 
Het uitzetten van cookies beperkt het 
gebruik van onze site en diensten, en kan 
mogelijk tot gevolg hebben dan bepaalde 
elementen van de site niet optimaal 
functioneren.  
 
Vragen?  
Indien u nog vragen mocht hebben over de 

Privacy Policy van Welzorg, dan kunt u 

contact met ons opnemen. Onze 

klantenservice helpt u verder als u informatie 

nodig heeft over uw gegevens of als u deze 

wilt wijzigen. In geval wijziging van onze 

Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u 

op deze pagina altijd de meest recente 

informatie. 


