
Hardloopaanbiedingen.nl hanteert een strikte privacy policy. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan 
zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om.  
 
Hieronder geven wij aan hoe wij omgaan met klantgegevens en cookies. 
 
Klantgegevens 
 
Wet bescherming persoonsgegevens  
Alle (persoonlijke) gegevens die door ons verzameld worden via onze webshop, telefoon, formulieren, e-
mail en andere manieren worden vrijwillig verkregen. Het volledige databestand van onze klanten is aangemeld 
bij het College bescherming persoonsgegevens in het CBP Meldingenregister onder het meldingsnummer: 
1463495 (Koja Sports vof). 
 
Gebruik gegevens 
Om je aankoop soepel te laten verlopen hebben we enige gegevens van je nodig:  

 E-mailadres 

 geslacht 

 Voor- en achternaam 

 Straatnaam en huisnummer 

 Postcode, woonplaats en land 

 Telefoonnummer (alleen als je via Afterpay wilt betalen) 

 Geboortedatum (alleen als je via Afterpay wilt betalen) 

 Bankrekening (alleen als je via Afterpay wilt betalen) 

 
De verzamelde gegevens zullen verder gebruikt worden om 

1. bestellingen en betalingen te kunnen verwerken, verzenden en beoordelen.  
2. je te benaderen via onze nieuwsbrieven (over belangrijke ontwikkelingen 

binnen Hardloopaanbiedingen.nl, over nieuwe producten en diensten, over commerciële 
aanbiedingen, voor eigen marktonderzoek). 

 
NOTE: 
nieuwsbrieven worden alleen met toestemming verzonden, uiteraard heb je recht op inzage, correctie en 
indien noodzakelijk verwijdering van jouw gegevens. 
 
Wij maken gebruik van het MultiSafepay betaalplatvorm om je betaling via alle betaalvormen (m.u.v. Afterpay) 
mogelijk te maken. 
 
Wij maken gebruik van de diensten van Afterpay bv om achterafbetaalmethode aan te kunnen bieden. 
AfterPay voert voor Hardloopaanbiedingen het volledige achteraf betaalproces uit. Ter goedkeuring van jouw 
verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt 
privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Om te kunnen betalen met Acceptgiro via Afterpay 
zijn ook je geboortedatum, banknummer en je vaste of mobiele telefoonnummer nodig, zodat Afterpay de 
gegevenscontrole kan uitoefenen. 
 
Voor het verzenden van je bestelling werken we samen met PostNL Pakketten. Je gegevens zullen door PostNL 
Pakketten conform hun privacy beleid gebruikt en beveiligd worden.   
 
Opslag gegevens  
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen klantbeheersysteem. Dit systeem is goed beveiligd. 
De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden voor commerciële 
doeleinden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar 
worden gemaakt.  

https://www.hardloopaanbiedingen.nl/service/privacy/#Cookie
https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp
https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement


Gegevens wijzigen  
In de e-mail nieuwsbrief staat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Ook kun je via 
‘Mijn account’ jouw persoonsgegevens aanpassen en je aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. 
 
Contact  
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacy policy? Neem dan contact met ons op via onderstaande 
gegevens. Hardloopaanbiedingen.nl 
onderdeel van Koja Sports vof 
Noordbaan 802 
2841 MG  Moordecht 
0182-614600 
klantenservice@hardloopaanbiedingen.nl 
 
Wijzigen van deze privacy policy 
Hardloopaanbiedingen.nl houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. De wijzigingen zullen we 
op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 juli 2017. 
 
Cookie informatie 
 
Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op de harde schijf van je computer, 
tablet of telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze 
informatie bij een later bezoek weer herkennen. 
 
Type cookies 
First party cookie 
Bij een first-party (directe) cookie plaatst de betreffende website een cookie bij de gebruiker die de website 
opent. First-party cookies hebben verschillende doeleinden. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld het 
onthouden van de loginnaam van de gebruiker en het onthouden van items van uitgezochte artikelen in een 
winkelmandje. 
 
Third-party cookie 
Een third-party cookie 'volgt' een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een 
zogeheten “profiel” van een gebruiker op te bouwen. Een advertentienetwerk plaatst dan via een site van 
derden een cookie op een computer, telefoon of tablet van een gebruiker. Dit cookie kan door het netwerk 
worden uitgelezen op de verschillende websites die zich in het advertentienetwerk bevinden. 
 
Delen met sociale media netwerken 
Wanneer je producten of content van een site met vrienden deelt via sociale netwerksites (zoals Twitter of 
Facebook). Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar: 
- https://www.facebook.com/about/privacy/ 
- https://twitter.com/privacy 
- https://pinterest.com/about/privacy/ 
- https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ 
 
Wat gebeurt er als ik me afmeld voor cookies? 
Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze webshop en diensten. Je kan echter nog wel 
onze webshop bekijken. Het plaatsen van een order is dan helaas niet mogelijk. 
 
Hoe kan ik me afmelden voor cookies? 
Je kan als bezoeker cookies die je op je computer toelaat, beheren via de internetbrowser die je gebruikt (o.a. 
Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox). Hierbij kun je ook aangeven dat je graag geïnformeerd wilt 
worden telkens als er een cookie wordt aangeboden. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan 
dat via www.youronlinechoices.eu 
 
 

mailto:klantenservice@hardloopaanbiedingen.nl
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.twitter.com/privacy
https://www.pinterest.com/about/privacy/
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
http://www.youronlinechoices.eu/


Hardloopaanbiedingen.nl gebruikt momenteel de volgende cookies: 

 

Soort Cookie 
Partij die de cookie 
heeft  geplaatst: 

Naam van de cookie: 
Doel van de cookie:           
              

Termijn dat de 
cookie wordt 
bewaard:       

Gevolg van niet 
accepteren van de 
cookie: 

Functioneel 
 Koja Sports vof,  
h.o. 
Hardloopaanbiedingen.nl 

  
 PHPSESSID 

het bijhouden van het winkelwagentje 

wordt 
gedurende de 
sessie 
bewaard. 

er kan geen order 
worden geplaatst  

Functioneel 
 Koja Sports vof,  
h.o. 
Hardloopaanbiedingen.nl 

  
 login 

het onthouden van de login-gegevens mits klant daar 
expliciet om vroeg 

1 jaar 

login-gegevens 
worden niet 
onthouden 
ondanks dat de 
gebruiker daar om 
vroeg 

Functioneel 
Koja Sports vof,  
h.o. 
Hardloopaanbiedingen.nl 

 cookiewarn onthouden dat je akkoord bent gegaan met de cookies.     

  
Koja Sports vof, h.o. 
Hardloopaanbiedingen.nl 

 nieuwsbriefPopup 
onthouden of je de nieuwsbriefpopup hebt gezien, zodat we 
je er niet te vaak mee lastig vallen. 

na eerste 
klik 1 uur, na 
tweede klik 1 
jaar 

Pop-up wordt bij 
ieder bezoek aan 
de webshop 
getoond. 

Statistieken/analyse  Google inc. 
 
 _utma t/m_utmz                

Monitoring d.m.v. Google Analytics. Dit is een analytics 
service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan 
worden op de website en hoe belangrijk het is. Wij hebben 
een bewekersovereenkomst met GA afgesloten en 'gegevens 
delen' uitgezet. Daarnaast hebben we gekozen voor het 
maskeren van het laatste octet van het IP-adres en maken wij 
geen begruik van andere Google diensten in combinatie met 
Google Analytics cookies. 

max 2 jaar 
minder 
betrouwbare 
statistieken. 

Advertenties 
(Third-party cookies) 

 Google inc.  Conversion 

We maken gebruik van het advertentienetwerk van Google. 
Binnen dit netwerk worden er cookies opgeslagen om het 
succespercentage van de AdWords campagnes te analyseren 
en op basis hiervan onze campagnes verder te optimaliseren.  
De functie Conversies bijhouden van AdWords maakt ook 
gebruik van cookies.  
 
Om onze verkopen en andere conversies via onze advertentie 
bij te houden, voegt deze functie een cookie toe aan de 
computer van een gebruiker wanneer de gebruiker op een 
van onze advertenties klikt. Deze cookie is 30 dagen geldig en 
wordt niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen 
of bij te houden. Gebruikers kunnen de cookie van Conversies 
bijhouden van Google uitschakelen in de instellingen voor 
gebruikersvoorkeuren in hun internetbrowser.  

30 dagen 
minder 
betrouwbare 
statistieken. 

Overige/Onvoorziene 
cookies 

    

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het 
zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze 
website door derde partijen worden geplaatst. 
 
Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze 
categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd 
hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks 
contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze 
plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van 
de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd 
hebben. 

    


