
Privacy Statement 

Stichting Colourful Business 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. Colourful Business 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. 

 

Colourful Business gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

 Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens 

nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 

 Om het winkelen bij Colourful Business zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw 

toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het 

gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. 

 Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over 

speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op 

onze website. 

 Als u bij Colourful Business een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op 

een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe 

bestelling hoeft in te vullen. 

 Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 

helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke 

gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het 

recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

 Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze 

gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de 

respons op onze marketingacties te meten. 

 

Colourful Business verkoopt uw gegevens niet 

Colourful Business 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. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Colourful 

Business 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 Colourful Businessgeen cookies ontvangt. 

 



Stichting Colourful Business en andere websites 

Op de site van st. Colourful Business treft u een aantal links aan naar andere websites. St. Colourful Business 

kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw 

gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.  

 

Vragen 

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting Colourful 

Business, info@colourful-business.com 

 

Wijzigingen 

Stichting Colourful Business behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van stichting 

Colourful Business. 

 

Disclaimer  

Colourful Business, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.colourful-business.nl ("de Website") 

en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. 

Colourful Business behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen 

te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid 

Colourful Business spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op 

juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Colourful 

Business. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de 

gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op 

basis van dergelijke fouten. 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Colourful Business nimmer 

aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Colourful Business. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 

toestemming van Colourful Business, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van 

dwingend 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator 

(http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd 

 

http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/

