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Boikon respecteert de privacy van uw gegevens en wil met behulp van deze cookie en privacyverklaring
uitleggen hoe wij omgaan met uw gegevens en voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken.
Volgens wet- en regelgeving
Boikon B.V. houdt zich te allen tijde aan de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt. Wanneer u
iets aanschaft in onze webshop legt Boikon B.V. uw gegevens vast. Deze gegevens gebruiken wij om de
verkoopovereenkomst aan te gaan en uw opdracht uit te voeren. Na het invullen van het bestelformulier of een
contactformulier bewaren wij uw gegevens in ons klantenbestand. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor
activiteiten om u te informeren over onze diensten. Voor de uitvoering van de dienstverlening maakt Boikon B.V.
gebruik van geselecteerde dienstverleners. Deze leveranciers mogen nooit handelen met uw gegevens buiten de
instructies van Boikon B.V. om. Op verzoek kunt u te allen tijde uw gegevens laten verwijderen uit ons bestand.
Metaalunie voowaarden
Iedereen die een bestelling plaatst bij Boikon B.V. of gebruik maakt van onze dienstverlening moet akkoord gaan
met de Metaalunie voorwaarden. Deze zijn te vinden in de footer van onze website en in de laatste stap van het
bestelproces. Hier wordt u nogmaals gevraagd akkoord te gaan met de Metaalunie voorwaarden.
Uw clickgedrag
Op de website van Boikon.nl, Boikon.com en Boikon.de worden algemene bezoekgegevens, zonder deze
bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de content en de navigatie van de websites te
optimaliseren.
Google analytics
Boikon B.V. gebruikt de cookies van bezoekersgedrag om web statistieken, in ons geval via Google Analytics, bij
te houden. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst om
informatie over bezoeken te registreren. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de websites
ontvangen, welke content zij lezen en bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en
schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics
trackingcodes mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.
Uw e-mailadres
Wanneer u als potentiele klant van Boikon B.V. uw e-mailadres aan ons verstrekt, wordt u per e-mail op de
hoogte gehouden van onze activiteiten en onze producten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor
deze e-mails via de link onderaan de e-mail. Ook kunt u hier uw e-mailadres wijzigen.
Links naar andere websites
Op onze website bevinden zich links naar websites van derden. Boikon B.V. is niet aansprakelijk voor het
gebruiken van informatie door deze derden.

Vragen?
Wij hopen u met voorgaande informatie meer inzicht te hebben gegeven in hoe wij omgaan met uw
contactgegegevens. Mocht u vragen hebben of suggesties dan ontvangen wij die graag.
Boikon B.V., Vossenkamp 2, 9351 VR Leek, Nederland, E: info@boikon.nl, Tel: +31 594 517524.

