
Privacy verklaring van Bellatio.nl (onderdeel van Shoppartners BV)

Koop overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order in een van onze winkels. Ter 
bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat 
heeft ingevuld.
Shoppartners BV is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen bij invoer van een order. 
Mocht u geen orderbevestiging hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice via telefoon +31(0)72-5646576 of email.

Uw persoonlijke gegevens bij Shoppartners BV
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het 
vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te 
beschermen. U heeft altijd recht op inzage of correctie van uw opgeslagen persoonlijke gegevens.

In het kader van onze dienstverlening legt Shoppartners BV gegevens vast. Dit is het geval 
wanneer u een bestelling plaatst via een van onze online winkels. Bij de gegevens over u gaat het 
om gegevens zoals adresgegevens, gegevens van een betaling en bestelde producten. 
Shoppartners BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende
order en om klanten van (nieuwe) producten en acties op de hoogte te houden.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, 
dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante 
producten. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.

Shoppartners BV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) 
die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u 
websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er 
zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw 
webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw 
webbrowser. Shoppartners BV gebruikt cookies uitsluitend om het navigeren in de website te 
vergemakkelijken. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw 
webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts 
bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u 
cookies weigert is het mogelijk dat u geen bestelling kunt plaatsen op onze website, omdat de 
winkelwagen dan leeg blijft.

Shoppartners BV maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor data overdracht en het 
plaatsen van bestellingen.

Copyright © Shoppartners B.V., 1999 – 2014. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld 
berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op de websites van 
Shoppartners B.V. (inclusief onderliggende pagina's) aantreft bij Shoppartners B.V. of zijn 
gelicenseerd aan Shoppartners B.V. Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen soms iets 
afwijken van de werkelijkheid.


