
Cookies en privacy 

 

Je gegevens zijn veilig bij ons, wij zullen jouw gegevens nooit aan andere partijen (met een commercieel 
doeleinde) verstrekken.  
 
Welke gegevens hebben wij nodig om je een update via mail te sturen? 
Via het aanmeldformulier kan je aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden over acties en 
informatie van Beryl’s. Het emailadres is daardoor een verplicht veld; de andere velden mag je leeg laten 
als je dat wilt. Bij elke mail die je van Beryl’s ontvangt, heb je de gelegenheid om je uit te schrijven via een 
afmeldlink, deze staat onderaan de ontvangen mail. 
 
Via welke gegevens ontvang je jouw bestelling(en) aan huis? 
Middels de adresgegevens die je bij ons hebt achterlaten, levert het team Beryl’s je bestelling bij het juiste 
adres af. Je telefoonnummer gebruiken wij om contact met je op te nemen over het tijdstip van de bestelling 
en je te informeren over de voortgang van de bestelling.  Het telefoonnummer wordt opgeslagen op de 
telefoon, zodat wij contact met elkaar kunnen onderhouden over de huidige - en de toekomstige 
bestellingen.  
 
Wat doet het gebruik van Cookies op de website? 
Je browser slaat kleine bestandjes op, op je computer, deze bestanden heten cookies. De informatie in 
deze bestanden wordt bij bezoek aan een eerder bezochte website weer naar de server teruggestuurd. Op 
deze manier onthoudt een site bijvoorbeeld je e-mailadres. Wij maken gebruik van geanonimiseerde 
cookies voor Google Analytics. Wist je dat je cookies kan weigeren of dat je de instellingen voor cookies kan 
aanpassen? Gebruik hiervoor het stappenplan van de consumentenbond.  
 
Hoe analyseren wij onze site? 
Om te kijken hoe onze site wordt gebruikt, maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst 
hiervoor geanonimiseerde cookies op onze site. De gegevens delen wij niet met derden, wij verzorgen zelf 
de webtechniek en analyses.  
 
Welke informatie gebruikt Social Media? 
Op de website (www.beryls.nl) is het niet mogelijk om content te delen via Facebook, Twitter, Pinterest en 
LinkedIn.  
 
Waarvoor gebruiken wij je gegegevens? 

• Wij zorgen dat je op de hoogte gehouden wordt over het interessant nieuws en acties van Beryl’s; 
via onze maandelijkse mail of actie mail als je je daarvoor hebt aangemeld; 

• Om onze website (www.beryls.nl) en systemen te verbeteren gebruiken wij de cookie-informatie;  
• Wij houden je op de hoogte van een bestelling via je mobiele nummer, indien je deze hebt 

doorgegeven; 
• Wij gebruiken je naam- en adresgegevens om je bestelling te leveren. 

 
Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

• Het kernteam van Beryl’s; 
• E-mailprovider Laposta. 

 
Wil je meer weten, neem contact met ons op  
Heb je vragen over je privacy? Mail dan even:  amazing@beryls.nl  
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