
Privacy Policy Het Houtje

Het Houtje respecteert de privacy van alle gebruikers van 
deze website en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie
die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij 
gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en 
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Jouw gegevens.
Het Houtje zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. 
Zoals bijvoorbeeld post NL, wanneer je kiest voor pakketpost. 

Het Houtje gebruikt de verzamelde gegevens om klanten de volgende diensten te leveren.

Wanneer je een bestelling plaats, hebben wij jouw naam, e-mailadres, afleveradres 
en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en op de hoogte te houden
van het verloop van jouw bestelling.
Je e-mailadres gebruiken wij om je op de hoogte te houden over ontwikkeling van 
Het Houtje en over speciale aanbiedingen en acties. Indien je de nieuwsbrief niet 
langer wenst te ontvangen kun je je uitschrijven via de link onderin de mail.

Reacties en foto's 
Wanneer je een reactie plaatst onder een blog, een product of via social media van onze 
website, is dat ook zichtbaar voor anderen en kan die reactie ook verder worden gedeeld 
door Het Houtje en anderen. De door Het Houtje ontvangen privé berichten en gegevens 
zullen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden. Wanneer wij foto's van 
gepersonaliseerd maatwerk willen publiceren vragen wij altijd vooraf toestemming. 

Bezoekers website
Wij willen graag weten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke pagina's 
voor jouw als bezoeker het meest interessant zijn. 

Daarom gebruikt Het Houtje diverse middelen om hier inzicht in te krijgen. Google 
Analytics laat ons bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers de website trekt, wat ze lezen en 
hoe lang. Afhankelijk van de privacy-instellingen van bezoekers kunnen wij soms 
bijvoorbeeld ook zien vanuit welke regio ze komen en hoe ze de website hebben 
gevonden. Bijvoorbeeld via Facebook of Google. 

Cookies
Als bezoeker blijf je verder anoniem. Deze informatie helpt ons om de website constant te 
verbeteren en aan te passen naar de interesses van de bezoekers. Ook maakt deze 
website gebruik van cookies. In hoeverre je het gebruik van cookies toestaat, kun je zelf 
instellen in je browser.

Indien je vragen hebt over de privacy policy van Het Houtje neem dan contact met ons op.
www.hethoutje.nl 
info@hethoutje.nl


