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ToolsXL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om orders zo snel 
en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken 
met uw toestemming. ToolsXL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order. 

Door informatie aan te vragen over producten of een order te plaatsen, stemt u in met het verzamelen, 
gebruiken en verstrekken van uw informatie zoals genoemd in deze Privacy Verklaring. 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring van ToolsXL kunt u een e-mail sturen naar info@toolsxl.nl. 
Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt 
wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd 
de meest recente informatie. 
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Artikel 1 - Informatie verzamelen

ToolsXL gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 
1. Als u een order plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw 
order uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
2. Om het winkelen bij ToolsXL zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw 
persoonlijke gegevens, ip-adres en de gegevens met betrekking tot uw order en het gebruik van onze 
diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. 
3. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per post en per e-mail te informeren over speciale 
aanbiedingen en acties. 
4. Als u bij ToolsXL een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw ToolsXL 
account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en 
betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons 
om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
6. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens 
toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor, 
bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 
7. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens 
gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze 
marketingacties te meten. 
8. Onze webservers registreren automatisch het aantal bezoekers van onze website, de duur van het 



bezoek, de populariteit van onze website en webpagina’s en fouten in de computerprogrammatuur om de 
effectiviteit van onze website te beoordelen. Wij verzamelen ook gegevens over uw voorkeuren door het 
analyseren van het gebruik van onze website en het aanklikken van links op onze website naar websites van 
derden. 

Artikel 2 – Bezwaar maken

1. Als u niet langer post of emailberichten van ToolsXL wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar 
info@toolsxl.nl, met in de onderwerpregel de tekst “Verwijder gegevens”  hierbij wordt uw klantaccount 
verwijderd uit ons bestand indien u geen order heeft geplaatst. 
Ook kunt u bij uw klantgegevens aangeven of u post of emailberichten van ToolsXL wilt ontvangen. 

Artikel 3 – Overdracht Persoonlijke Gegevens

1. ToolsXL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter 
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons 
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Artikel 4 - Eigendom

1. Alle ideeën, suggesties en andere feedback die u via onze website verstrekt, mag door ToolsXL zonder 
enige beperking worden gebruikt zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, tenzij u anders 
aangeeft. Ieder gebruik door ToolsXL gebeurt in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. 

Artikel 5 - Beveiliging Persoonlijke Gegevens

1. ToolsXL neemt passende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij waarderen 
het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
Wanneer u een bestelling plaatst of uw ToolsXL account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van een 
beveiligde verbinding via Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en 
vertrouwelijk worden behandeld. 

Artikel 6 - Links

1. Op onze website kunnen wij links aanbrengen naar websites van derden. Wij proberen alleen naar 
websites te linken die dezelfde hoge privacystandaarden voor internet hanteren als wij. Niettemin zijn wij op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites noch zijn die websites gebonden aan deze 
Privacy Verklaring. 

Artikel 7 - Gebruik Cookies

1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ToolsXL 
gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te 
verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van 
onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser 
zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ToolsXL geen cookies ontvangt. Het uitschakelen van cookies kan 
het gebruik van onze website beperken. 


