
P R I V A C Y B E L E I D  
Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant vindt uw privacy belangrijk en wilt natuurlijk niet dat 

uw online veiligheid en bescherming enige tijd in gevaar komt. Wij gaan daarom erg 
zorgvuldig en integer om met uw persoonsgegevens. Wij willen daar zo transparant 

mogelijk in zijn naar u als klant. Neem daarom even de tijd om te lezen hoe wij met uw 
privacy omgaan. 

 
WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN (EN WAAROM WE DIE 

VERZAMELEN) 
  
 

CONTACTFORMULIEREN 
 

Wanneer u ons contacteert middels het contactformulier 
op https://loonwerkersnbvb.nl/contact/, vragen wij om uw gegevens, zodat wij u zo goed 
en snel mogelijk van een passende reactie kunnen voorzien. Deze gegevens zijn alleen 

in het beheer van Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant en zullen nooit worden 
doorgestuurd. 

 
 

BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP 
 

Wij vragen via de webshop, die in het beheer is van Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant 
(https://loonwerkersnbvb.nl/shop/) om gegevens in te vullen. Dit vragen wij om de 

bestelling in goede orde te kunnen uitvoeren en leveren bij de klant. 
 
 

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS DIE U OPGEEFT VIA DE WEBSITE? 
 

De persoonsgegevens die u opgeeft via ons contactformulier, worden verwijderd nadat 
de contactaanvraag volgens Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant in goede orde is 

afgehandeld. 
De persoonsgegevens die u opgeeft via onze webwinkel worden maximaal 2 jaar 

bewaard. Daarna kan Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant de gegevens anonimiseren 
om daar nog wel analyses op te kunnen uitvoeren. Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant 

kan in de toekomst uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van een 
promotieactie. U kunt dit ten aller tijde via Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant 

stopzetten of uitschrijven. Ook kunt u Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant vragen via het 
contactformulier om uw gegevens volledig te laten verwijderen, nadat uw bestelling 

succesvol is voltooid. 
Als de klant de bestelling plaatst bij Loonwerkers Noord-Vlaams Brabant, geeft u aan én 

gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van dit privacy beleid. 
 
 

COOKIES 
 

Wij vragen iedere gebruiker van onze website om akkoord te gaan met het gebruik van 
cookies. Wat cookies zijn en hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen 

op: www.loonwerkersnbvb.nl/cookies  
 
 
 

https://loonwerkersnbvb.nl/contact/
https://loonwerkersnbvb.nl/shop/
http://www.loonwerkersnbvb.nl/cookies


INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES 
 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld 
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt 

zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 
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