
 

Privacy Policy 
 
BMK-Interieurs verkrijgt informatie van bezoekers die zich laten registreren.  Wanneer 
een bezoeker ons persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie 
uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat 
niet toe dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk 
verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site. 
 
In het algemeen verzamelt BMK-Interieurs uitsluitend gegevens die specifiek en op 
vrijwillige basis door bezoekers op onze website wordt verstrekt. Bij het plaatsen van 
een bestelling bij BMK-Interieurs hebben wij uw naam, factuur- en afleveradres, 
telefoonnummer en uw email adres nodig. Dit om de bestelde producten naar u te 
kunnen verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling. Deze 
gegevens worden ook gedeeld met onze verzendpartner (Shop United). Uw 
creditcard of betalingsgegevens worden niet bewaard, omdat deze uit 
veiligheidsoverwegingen niet worden opgeslagen. Om uw privacy te waarborgen 
worden uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving bewaard, zodat deze 
voor derden niet zijn in te zien. BMK-Interieurs kan deze gegevens gebruiken om u op 
de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe producten etc. 
BMK-Interieurs geeft prioriteit aan dataprivacy en vertrouwen. Maar tevens willen wij 
u ook de best mogelijke ervaring geven wanneer u onze website bezoekt. Daarom 
verzamelen en gebruiken wij informatie wanneer u in onze webshop winkelt, o.a over 
de inhoud van bestelling, wij registreren uw voorkeur functies en waar uw interesses 
naar uitgaan.  Wij gebruiken deze informatie voor het verzenden van 
marketingmateriaal en andere informatie over onze producten en activiteiten. 
Tenslotte kunnen uw gegevens gebruikt worden om verdenking van fraude te 
onderzoeken. BMK-Interieurs verwerkt persoonlijke gegevens voor 
marketingdoeleinden onder de bestaande wetten, met inbegrip van de verplichting 
tot het verzamelen van uw toestemming voor het versturen van elektronische 
marketingmateriaal. 
BMK-Interieurs maakt gebruik van Secure Socket lagen (SSL), voor het overbrengen 
van informatie voor het verwerken van uw bestelling. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u uw persoonlijke gegevens aan laten passen? Neem 
dan zeker even contact met ons op, wij maken dit graag voor u in orde. 
Email: info@bmk-interieurs.nl  
  
 

 


