
Privacy beleid Alleari bv 
Versie 2.0 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. 

Opererend onder handelsnamen ‘A+Concepts’, ‘TerraTechs’ en ‘Alleari bv’:  
en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Alleari bv (in deze 
voorwaarden verder te noemen ‘Alleari’), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 5955 4851. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als 
u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikserva-
ring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Alleari. U dient zich ervan bewust te zijn dat  
Alleari niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te  
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
Alleari respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlij-
ke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kun-
nen koppelen. Bij aanvragen en/of orders laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen per-
soonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u een passend aanbod te kunnen 
doen en daarover met u te communiceren en/of uw order te kunnen versturen. Het gaat om de vol-
gende gegevens: 
• Naam; 
• Adres en woonplaats; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• IBAN en naam rekeninghouder (alleen wanneer u een order via de mail doet, bij een directe order 
via de webshop is uw IBAN voor ons niet inzichtelijk). 

Wat doen wij met uw gegevens? 

Communicatie  
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewa-
ren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens wor-
den opgeslagen op eigen beveiligde servers van Alleari of die van een derde partij. Wij zullen deze ge-
gevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uw persoonsge-
gevens zullen voor de duur van maximaal 12 maanden worden bewaard in verband met administratie-
ve doeleinden. 

Marketing doeleinden 
Alleari verwerkt uw gegevens voor marketing doeleinden op grond van de toestemming die u daar-
voor geeft of heeft gegeven. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven zullen wij u via mailings op 
de hoogte houden van onze acties en/of u informeren u over nieuwe producten, tot het moment dat u 
zich hiervoor uitschrijft. Afmelden is mogelijk via de link onderaan iedere mailing die u van ons ontvangt. 
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 
Alleari of die van een derde partij. Wanneer u zich uitschrijft voor onze mailings, dan zullen uw gegevens 
nog voor de duur van maximaal zes maanden worden bewaard in verband met administratieve doel-
einden. Mocht u toch weer mailings willen ontvangen dan kunt u zich uiteraard opnieuw inschrijven. 

Gebruik van onze diensten  
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrek-
ken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opge-
slagen op eigen beveiligde servers van Alleari of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uw persoonsgegevens zullen 
voor de duur van maximaal 12 maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. 
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Gebruik van onze diensten via de webshop  
Wanneer u een order plaatst via de webshop, dan vraagt de webshop u om persoonsgegevens in te 
vullen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden op-
geslagen op eigen beveiligde servers van Alleari of die van een derde partij. Uw digitale factuur met 
daarop uw persoonsgegevens zal voor de duur van tenminste 7 jaar [om belastingtechnische redenen] 
bewaard moeten worden. 

Cookies  
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij 
onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) 
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegene-
reerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde 
servers van Alleari of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bie-
den met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Doeleinden  
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebrui-
ken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van 
het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Bij onze webshopbe-
heerder zullen uw persoonsgegevens die binnen komen via de webshop een maand worden opgesla-
gen en dan worden verwijderd. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. 
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 
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 privacyverkla-
ring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens  
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlij-
ke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief  
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te mel-
den. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie  
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons 
op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Cookies uitzetten  
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser op-
nieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy 
beleid, kunt u contact met ons opnemen. 

Alleari bv 
Noorder Markweg 14 
7036 AL LOERBEEK 
info@alleari.nl 
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