
Bag-again® 
 

Privacy Statement 
 
Bag-again® heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer 
serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van bag-again® met 
persoonlijke informatie omgaan. 
 
Alle gegevens die door bag-again® worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard 
worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier 
worden openbaar gemaakt. 
 
De informatie die u aan bag-again® geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld 
worden. Bag-again® respecteert uw privacy en doet er alles aan om de betrouwbaarheid, 
veiligheid en integriteit van de door u verstrekte data te waarborgen. 
Als u een contactformulier invult of ons een mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt, 
bewaard, zolang als nodig is naar de aard van het formulier of de inhoud van de email nodig is 
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Bag-again® gebruikt alleen cookies voor belangrijke site-functies. Bag-again verzamelt dus geen 
gegevens door middel van cookies. 
 
Bag-again® verstuurt geen nieuwsbrieven. 
 
Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot 
bag-again® behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van 
deze sites. Wij adviseren u het privacybeleid van deze sites te raadplegen. 
 
Bag-again® gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere 
aantasting van informatie te voorkomen. 
 
Bag-again® zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar 
persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. U heeft tevens recht op inzage en 
correctie van uw persoonlijke gegevens. 
 
Bag-again® houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we 
op deze pagina doorvoeren. We raden u aan deze pagina af en toe te raadplegen. Deze pagina is 
voor het laatst aangepast op 10 februari 2015. 
 
Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens. 
 
Bag-again® 
Twaalfmorgen 17 
2811 ND Reeuwijk 
Kvk nr. 61958220 
info@bag-again.nl 


