
Privacy Policy 

Je privacy is voor Diaan van groot belang. We houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je 

gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies 

van jou bijhouden, neem dan contact op met info@diaanmode.nl. 

Enkele belangrijke punten: 

• Als klant van Diaan ga je akkoord dat wij je NAW gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken ten 

behoeve van het uitleveren van eventuele bestellingen 

• Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een realtie met een klant in stand te houden 

dan wel uit te breiden 

• Uiteraard behandelen wij alle persoonlijke gegevens met absolute discretie 

• Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming 

Contactformulier en nieuwsbrief 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-

mailadres, telefoonnummer en naw gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Je kunt je ook 

abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. 

Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink of mail naar 

info@diaanmode.nl. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.  

  

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Bij het plaatsen van een bestelling of het registreren van een dienst bij ons verzamelen wij op verschillende 

manieren persoonsgegevens. Wanneer de klant een bestelling bij ons plaatst, houden wij de persoonlijke 

gegevens die we nodig hebben om de bestelling te vervullen. Hieronder vallen je naam, e-mailadres, 

thuisadres, verzend- en (indien nodig) creditcard factuuradres. Wij zullen in geen geval deze gegevens delen 

met derden en alleen gebruiken om bestellingen te verwerken. 

Bij het registreren is de klant zich ervan bewust met de verzameling door ons van deze persoonsgegevens. 

Cookies 



Om onze site optimaal te kunnen laten werken, gebruikt de site cookies. Dit zijn kleine bestanden die door ons 

naar het apparaat worden verzonden waarmee de website wordt bezocht. Alle cookies die we hebben 

verzonden kunnen tevens zelfstandig door de gebruiker van het apparaat weer verwijderd worden. Dit kan 

vrijwel altijd via de internet browser instellingen van uw apparaat. Voor meer informatie over cookies en hoe u 

ze kunt beheren en verwijderen, bezoek dan www.allaboutcookies.org. We herinneren onze bezoekers en 

klanten eraan dat wanneer cookies in de toekomst uitgeschakeld en /of verwijderd worden, onze website niet 

meer optimaal gebruikt kan worden en wij niet kunnen instaan voor eventuele fouten die mogelijk dan 

optreden. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons 

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• Het laten corrigeren van fouten 

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• Intrekken van toestemming 

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

 

Contactgevens 

Diaan 
Markt 10 
5281 AT Boxtel 
info@diaanmode.nl 
06-28974655  

  

Update Privacybeleid 13 september 2020  



Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 

Diaan. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/09/2020, met het publiceren van een 

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.  

 


