Privacy en cookies
Privacy policy voor Pavone Carcleaning, eigenaar van www.pavone-carcleaning.nl
1) Waarborgen Privacy
Pavone Carcleaning respecteert de privacy van alle gebruikers van www.pavone-carcleaning.nl en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze
informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.pavone-carcleaning.nl te gebruiken, gaat u akkoord met
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Pavone
Carcleaning en specifiek www.pavone-carcleaning.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons emailadres is info@pavone-carcleaning.nl.
4) Monitoren gedrag bezoeker
www.pavone-carcleaning.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden
bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert
op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies,
registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina
ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke
informatie.
5) Gebruik van cookies
www.pavone-carcleaning.nl plaatst cookies bij bezoekers.
Een cookie is een klein bestand dat bij het bezoek van een website door een browser opgeslagen
wordt op de computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een
aantal gegevens over dit bezoek.
Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed
doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Wij gebruiken cookies voor:
Google Analytics: Hiermee analyseren we pagina’s en verbeteren we de website waar nodig.
Facebook: Hiermee kunnen wij de Facebookadvertenties nog beter afstemmen op uw voorkeuren
en uw bezoek(en) aan onze website.
6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website
van de aanbieder van uw browser.
7) Formuliergegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor
het afhandelen van uw contactaanvraag, het aanvragen van een offerte of het maken van een
afspraak.
Daarnaast worden de persoonsgegevens verzonden via een beveiligde/versleutelde verbinding,
https. Ditzelfde systeem wordt ook bij bijvoorbeeld banken gebruikt.
Pavone-carcleaning.nl zal geen persoonsgegevens aan derden geven of verkopen. Tevens worden
de persoonsgegevens niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
8) Contactgegevens:
Ons bedrijfsadres en tevens postadres is:
Pavone Car Cleaning
Cornelis Pauwstraat 8
4931 RM Geertruidenberg
Kamer van Koophandel: 62449192
B.T.W.-nummer: NL192700674.
Wij zijn dagelijks bereikbaar.
Telefonisch: Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.30 uur
WhatsApp: Dagelijks van 09.30 – 21.00 uur
E-mail: info@pavone-carcleaning.nl . U ontvangt binnen uiterlijk 1 werkdag een reactie.
Wilt u langskomen? Dat is mogelijk op afspraak.

