Copyright, disclaimer & privacy
Copyright
De inhoud en het ontwerp van deze website en andere uitingen van WChuren.nl op internet
zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de website is het copyright van
toepassing. Dit betekent dat u de inhoud op deze website niet zonder toestemming mag
gebruiken voor commerciele doeleinden.
Privacy en cookiebeleid
De website van WChuren.nl is eigendom van ECO Toilet B.V.. WChuren.nl is een
handelsnaam van ECO Toilet B.V.
Bezoekadres: BUKO Bedrijvenpark 2, 1943 AG Beverwijk
Postadres: Postbus 519, 1940 AM Beverwijk
KVK-nummer: 34078564
B.T.W.-nummer: 8008.34.008.B01
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u boodschappen/vragen
plaatst op deze website, een bestelling plaatst of uw e-mailadres als u dit aan WChuren.nl
verstrekt.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.
De website van WChuren.nll maakt gebruikt van analyse cookies om de website te
optimaliseren. U kunt cookies weigeren door dit in te stellen in uw webbrowser. Door cookies
te weigeren kan het zijn dat deze website niet optimaal functioneert.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Voor vragen over ons privacy policy kunt u zich richten tot info@wchuren.nl of 02512627207.
Over verzamelen van uw gegevens
Wij verzamelen uw NAW gegevens en uw bestelling(en) met de daarbij horende
factu(u)r(en). Deze gegevens verzamelen wij alleen om een bestelling af te handelen en een
factuur samen te stellen.
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met
ons opnemen op info@wchuren.nl.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u
aangevraagd heeft op het adres dat u ons heeft verstrekt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch
contact met u opnemen indien u daarom heeft verzocht of als dit nodig is om u te informeren
over de status van uw bestelling.
Op verzoek verlenen wij bezoekers van WChuren.nl toegang tot alle informatie die wij van
hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te
nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij bezoekers van WChuren.nl de mogelijkheid eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.
Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen
op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met
ons privacy policy, neem dan contact op met ons bedrijf op de eerdergenoemde
contactgegevens.

