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Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Wouters Textiles vragen we u om bedrijfs- of 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem 
van Wouters Textiles en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. 

Uw bedrijfs- of persoonsgegevens kunnen ook door Wouters Textiles worden gebruikt om u 
te informeren over Wouters Textiles -producten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel 
gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen 
van Wouters Textiles  nieuwsbrief ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende 
nieuwsbrief aangegeven methode. 

Uw bedrijfs- of persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wouters Textiles. 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij 
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Wouters Textiles. 

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases. 

Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, 

wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Wouters Textiles gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt zorg voor 

een passende organisatorische en technische beveiliging van bestanden waarin de bedrijfs- of 

persoonsgegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor de 

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens door Wouters Textiles heeft 

u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie 

kunt u vinden op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

Cookies en browserinstellingen: 

Wouters Textiles maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Met deze informatie kan de 

website continu verbeteren, met als doel u online zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Een cookie is informatie die op uw computer wordt opgeslagen door de website die u bezoekt. 

Meestal in de vorm van een klein tekstbestand. Cookies bewaren instellingen zoals uw 

voorkeurstaal, locatie of eerder gebruikte zoektermen. Bij een vervolgbezoek op de website 

worden deze cookies herkend.  

Wilt u geen cookies (meer) ontvangen? Via de browserinstellingen op uw computer kunt u al 

geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier 

https://www.voorbeeldcontract.nl/contact/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


waarop dit moet, verschilt per browser. Op de website www.waarschuwingsdienst.nl vindt u 

informatie over de meest gebruikte browsers. 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 

deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy te raadplegen. 

http://www.waarschuwingsdienst.nl/

