Disclaimer & Privacy Policy
Mogelijke punten:
Disclaimer
Algemeen
Skin&Spa+Store (Kamer van Koophandel 50422588), hierna te noemen Wellness 1926,
verleent u hierbij toegang tot www.skinspastore.nl (de Website) en nodigt u uit het
aangebodene te kopen. Skin&Spa+Store 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
Skin&Spa+Store 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.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Skin&Spa+Store.

Privacy Policy
Skin&Spa+Store houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met
betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de
gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan
persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte
persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Wij zijn begaan met de
privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy
Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u
tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw
domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)
Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie
wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële
doeleinden.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen - Per e-mail:
info@skinspastore.nl
- Per telefoon:020 771 4743

