
 
 

Privacy beleid 

 

 

 

Deze website maakt deel uit van Truly Nolen Benelux BV. 
 
Truly Nolen Benelux BV erkent het belang van de bescherming van de privacy van uw 
persoonlijke gegevens. Om uw informatie te beschermen hebben wij veiligheidsmaatregelen 
ingesteld. Wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert in een deel van onze website wordt 
automatisch toestemming gegeven aan het proces, in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit 
privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website Truly Nolen Benelux BV. 
 
Wat voor soort informatie wordt verzameld door Truly Nolen: 
 
Truly Nolen Benelux BV verzamelt enige informatie van bezoekers van de site die vrijwillig 
gegevens achterlaten. Gelieve geen gebruik maken van onze website, als je jonger bent dan achttien 
jaar oud. 
 
Hoe Truly Nolen Benelux BV verstrekte informatie gebruikt 
 
De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden gebruikt om de verzoeken die u online zet te 
verwerken. Ze kunnen ook worden gebruikt bij het versturen van reclame of communicatie via e-mail 
(alleen als u ons toestemming geeft om dat te doen). U kunt ervoor kiezen geen mededelingen te 
ontvangen door het volgen van de juiste instructies. 
 
Truly Nolen Benelux BV zal uw gegevens met andere personen / bedrijven delen? 
 
Het antwoord is nee! Truly Nolen Benelux BV verkoopt, verhuurt, geeft of onthult geen namen, 
adressen, e-mailadressen van onze klanten of andere persoonlijke informatie aan een andere entiteit. 
 
Beveiliging 
 
Truly Nolen Benelux BV maakt gebruik van passende veiligheidsmaatregelen om uw informatie te 
beschermen. Er kunnen echter geen Internet datatransmissie worden gegarandeerd die 100% veilig 
zijn. Zo is Truly Nolen Benelux BV niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuk op de veiligheid. 

Acceptatie van het Privacybeleid en wijzigingen 
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website van Truly Nolen Benelux BV gaat u automatisch 
akkoord met ons privacybeleid.  

 
Contact 

Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail 
naar Info@trulynolen.nl 

 


