
 

Cookiebeleid 
Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u ons daar 

toestemming voor geeft. In sommige gevallen worden er cookies geplaatst. Dit zijn kleine 

bestandjes met informatie over u of uw gedrag op onze website. Deze hebben wij nodig 

om u een prettige ervaring te bieden. Deze cookies bevatten geen persoonlijke 

gegevens. Als wij wel cookies met persoonlijke informatie willen plaatsen, hebben wij 

hiervoor altijd uw toestemming nodig. U leest er hier meer over. 

Er worden gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: 

• Het verwerken van uw sollicitatie 

• De werking van onze website 

• Het verbeteren van onze website 

Het verwerken van uw sollicitatie 

Als u een sollicitatieformulier verstuurt, worden uw persoonlijke gegevens voor 

onbepaalde tijd opgeslagen in een beveiligde database. Deze gegevens hebben wij van u 

nodig om de sollicitatie goed te verwerken en u hier goed over te informeren via onze 

website en via e-mail. Het gaat hier om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en 

de sollicitatiegegevens. Deelt u deze gegevens liever niet met ons, dan kunt u helaas niet 

solliciteren via deze website. 

Onze technische partner (QSXL) heeft toegang tot deze gegevens, maar gebruikt deze 

alleen op ons verzoek bij mogelijke technische problemen in de website. De gegevens 

worden ook opgeslagen in onze personeelsadministratie. Wij bewaren deze gegevens 

voor onbepaalde tijd om in de toekomst eventuele vragen vanuit uw kant te kunnen 

behandelen. 

Al deze gegevens zijn goed beveiligd en worden niet voor andere doeleinden gebruikt 

dan hierboven beschreven. Wilt u niet dat wij deze gegevens bewaren? Bent u benieuwd 

welke gegevens wij van u hebben opgeslagen? Of wilt u dat wij deze gegevens wijzigen? 

Vraag het ons gerust. 

De werking van onze website 

Wanneer u onze website gebruikt, dan worden er cookies gebruikt. Deze hebben wij 

nodig om alles goed en veilig te laten werken. Zonder deze cookies werkt onze website 

helaas niet. De informatie wordt gedeeld met onze technische partner (QSXL), zij zorgen 

er namelijk voor dat alles goed blijft werken. 



 
Wees gerust, de gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn anoniem. Persoonsgegevens 

worden er niet gemeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 30 dagen. U kunt deze 

cookies na het bezoeken van de website zelf gewoon weer verwijderen in uw browser als 

u dat wilt. 

Het verbeteren van onze website 

Wij vinden het belangrijk dat onze website prettig werkt. Dat u snel vindt waar u naar op 

zoek bent en dat eventuele bestellingen snel en gemakkelijk verlopen. Dit kunnen wij 

alleen bereiken door goed te meten wat er gebeurt op onze website. De cookies die wij 

gebruiken zijn afkomstig van Google Analytics. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt 

met deze partijen over het gebruik van deze gegevens. 

Wees gerust, de gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn anoniem. Het gaat hier om 

een geanonimiseerd IP-adres, technische informatie over het apparaat waar u de website 

mee bekijkt, de bron van uw bezoek, het winkelgedrag op onze website en een 

geanonimiseerd herkenningsnummer. Persoonlijke informatie wordt er niet gemeten. Wij 

bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd. U kunt deze cookies na het bezoeken van 

de website zelf gewoon weer verwijderen in uw browser als u dat wilt. 

Uw gegevens zijn veilig 

Alle gegevens die wij gebruiken zijn goed beveiligd. Mocht er bij ons of één van onze 

partners een lek ontstaan, dan zullen wij alle stappen ondernemen om dit snel en goed 

op te lossen. Dit zijn wij wettelijk verplicht en wij nemen uw privacy uitermate serieus. Wij 

delen uw gegevens niet met andere partijen dan hierboven beschreven. En zelfs in die 

gevallen alleen als het absoluut noodzakelijk is, om de hierboven beschreven redenen. 

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In 

ons privacy statement vindt u meer informatie over de verwerking van deze 

persoonsgegevens. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid, dan kunt u contact met ons 

opnemen. 

Onze gegevens: 

De Isolatieshop B.V. 

Hengelder 40 

6902 PA Zevenaar 

KvK.: 52682641 

BTW.: NL823876238B01 

 

Tel: +31 (0)316-330365 

E-mail: werkenbij@deisolatieshop.nl 


