
 

PRIVACY BEPALINGEN/PRIVACY CONDITIONS  

(ENGLISH TRANSLATION IS HERE BELOW UNDER THE DUTCH TRANSLATION) 

 

PRIVACYBEPALINGEN (PRIVACY CONDITIONS) 

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende 

doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij 

de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Esther de Reu Fitness 

Official respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden 

behandeld.  

ESTHER DE REU FITNESS OFFICIAL GEBRUIKT DE VOLGENDE GEGEVENS:  

Contactgegevens: 

 Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt 

geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of van soortgelijke functies gebruik maakt. Deze 

persoonlijke gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortedatum, naam van je bank c.q. creditkaart gegevens.  

Internetgedrag:  

Voor marketingdoeleinden verzamelen we openbare informatie die onze klanten plaatsen op 

openbare plaatsen zoals third-party websites of social media. Daarnaast verzamelen we gegevens 

over de links die je gevolgd hebt om onze site te bezoeken, welke evenementen je bezoekt of welke 

producten je koopt op het internet. Gedeeltes van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld vergaren 

door middel van een survey.  

WE VERZAMELEN INFORMATIE OP VERSCHILLENDE MANIEREN  

We verzamelen informatie rechtstreeks, na aankoop van een product of nadat je een reactie op onze 

website achterlaat. We verzamelen informatie op passieve wijze door inzet van browsers cookies en 

web beacons. We verzamelen informatie via derden: wanneer je een geïntegreerde social media 

functie op onze website gebruikt, kunnen we bepaalde informatie opslaan voor 

marketingdoeleinden, zoals een naam, e-mailadres, interesses en herkomst. Ook kunnen je 

activiteiten via deze geïntegreerde social media functies gedeeld worden op de betreffende social 

media platforms.  

 

WE GEBRUIKEN DEZE GEGEVENS OM HET GEBRUIKERSGEMAK TE VERGROTEN  

Om het winkelen bij Esther de Reu Fitness Official zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met 

jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het 

gebruik van onze diensten op. 

 

 

 



 

Na inschrijving op de nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mail adres om je te informeren over 

aanbiedingen en acties van Esther de Reu Fitness Official. Als je dit niet langer op prijs stelt, kun je je 

uitschrijven op onze website of door af te melden via de hyperlink 'Afmelden' onder aan de e-mail. 

Wij zullen dan je emailadres uit ons mailingbestand verwijderen. Indien dit niet lukt of als je hier 

vragen over hebt kun je dit ook per e-mail aan ons doorgeven.  

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.  

 

Als je een recensie plaatst, kun je zelf kiezen of je je eigen naam of andere persoonlijke gegevens 

toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht 

bijdragen die niet aan onze site-voorwaarden voldoen niet te publiceren. 

Op elke pagina waar persoonlijke informatie kan worden ingevoerd, wordt gebruikt gemaakt van SSL-

beveiligde pagina's.  

Door het surf -en winkelgedrag te analyseren creëren we een gepersonaliseerde webshop-ervaring 

die het gebruikersgemak aanzienlijk vergroot. Dit kunnen persoonlijke aanbiedingen zijn via onze 

nieuwsbrief, of nieuws over nieuwe exclusieve producten en diensten. We gebruiken hiervoor 

informatie die onze klanten ons verstrekken gecombineerd met informatie die we via derden 

vergaren. 

 We gebruiken informatie voor veiligheidsredenen: we gebruiken informatie om ons bedrijf, onze 

klanten en onze website beschermen. 

We gebruiken informatie voor cross-mediale communicatie. We sturen bijvoorbeeld e-mails over je 

account of over een aankoop. We kunnen ook contact opnemen over deze policy of onze website 

voorwaarden.  

 

We gebruiken alleen informatie zoals deze toegestaan is in de wet. In zover als wij in het kader van 

de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke 

gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het 

kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. 

WE KUNNEN INFORMATIE DELEN MET DERDEN 

We delen informatie met derden die diensten uitvoeren namens ons. 

We delen bijvoorbeeld gegevens met leveranciers die ons assisteren met het online 

registratieproces, het koopproces, etc. Deze leveranciers bevinden zich over de gehele wereld. 

We kunnen informatie delen met onze zakenpartners. 

 

 

 

 



 

Dit betreft derden die deals opzetten en acties leveren. Onze partners gebruiken de informatie die 

wij ze geven zoals beschreven in hun privacy bepalingen. Om hier meer informatie over te krijgen 

verwijzen we u graag door naar de bepalingen van deze partijen. 

 

Esther de Reu Fitness Official zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw 

bestelling.  

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw 

gegevens te respecteren. 

Mogelijk delen we informatie om redenen die niet in deze policy staan beschreven  

We brengen je hier van op de hoogte als dit het geval zou zijn. 

 

JIJ BEPAALT WAT JE DEELT! 

 

Het aanpassen van informatie die je aan ons verstrekt. 

Het aanpassen van gegevens die je met ons deelt via je Esther de Reu Fitness Official account kun je 

aanpassen door in te loggen en modificaties aan te brengen in je profiel. We voeren deze 

veranderingen zo snel mogelijk door. Neem contact met ons op als je aanvullende vragen hebt en we 

reageren zo snel mogelijk, altijd binnen 24 uur 

 

ADVERTENTIES  

WE GEBRUIKEN STANDAARD BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 

We hebben beveiligingsmaatregelen genomen om jouw informatie te beschermen. Het internet is 

echter nooit 100% betrouwbaar dus we willen je erop attenderen dat je altijd voorzichtig omgaat 

met het internet op (openbare) computers, met name met het gebruik van wachtwoorden en privé 

gegevens. 

 

WE LINKEN DOOR NAAR WEBSITES DIE NIET ONDER DEZE VOORWAARDEN VALLEN 

 

Wanneer je op een banner danwel hyperlink klikt die doorlinkt naar een andere website, kan dit een 

website betreffen die wij niet beheren. Deze voorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op deze 

websites. We verwijzen je graag door naar de voorwaarden van de betreffende websites als u meer 

informatie wenst over dit onderwerp. 

 



VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP! 

 

Als je vragen hebt over onze privacy voorwaarden of over andere zaken, kun je ons mailen op 

info@estherdereufitnessofficial.com onder vermelding van privacy. Vermeld nooit credit card 

gegevens of andere privé gegevens.  

 

Je kunt ons ook schrijven: 

Esther de Reu Fitness Official 

Beneluxlaan 59 

7543 XM Enschede (The Netherlands) 

Onderwerp: Privacy 

 

 

PRIVACY CONDITIONS 

When you visit this website, we collect different data for different 

purposes. Here below  we explain what information we collect, for what purposes, how 

we obtain the data, what your rights are and how you can exercise this. 

Esther de Reu Fitness Official respects your privacy and ensures that all of your personal 

data be kept confidential. 

 

Esther de Reu Fitness Official uses the following data: 

Contact details: 

The user voluntarily provides personal information, such as when an order is placed, 

when signing up for a newsletter or similar functions. This personal information may 

include: first and last name, address, e-mail address, telephone number, date of birth, 

name of your bank or credit card details. 

Internet behavior:  

For marketing purposes, we collect public information that our customers places on 

public places such as third-party websites or social media. In addition, we collect data on 

the links you have followed to visit our site, what events you visit or what products you 

buy on the internet. Portions of this information we can gather, for example, through a 

survey. 

 

WE COLLECT INFORMATION IN DIFFERENT WAYS  

We collect information directly, after you have bought a product or after you leave a 

comment on our website. We collect information passively through the use of browser 

cookies and web beacons. We collect information through third parties: when you have 

have used an integrated social media feature on our website, we may store certain 



information for marketing purposes, such as a name, e-mail address, interests and 

origin. Also your activities can be shared through this integrated social media features  

on the appropriate social media platforms. 

 

 

WE USE THIS INFORMATION TO INCREASE EASE-OF-USE  

To make the shopping at Esther de Reu Fitness Official as pleasant as possible, we save 

your personal information and data relating to your order and the use of our services with 

your permission  

After subscription to the newsletter, we use your e-mail address to inform you about 

offers and promotions by Esther de Reu Fitness Official. If you don’t want this any longer, 

you can unsubscribe on our website or by unsubscribing via the hyperlink ' unsubscribe ' 

at the bottom of the email. We will then remove your email address from our mailing file. 

If this fails or if you have any questions about this you can also inform us by email. 

Information about the use of our site and the feedback we get from our visitors help us to 

further develop and improve our site. 

If you have a review, you can choose to ad your own name or other personal information. 

We are curious about the opinions of our visitors, but we reserve the right not publish  

opinions if they not meet our site-conditions. 

On each page where personal information can be entered, we use SSL secured pages.  

 

By the surf and shopping behavior we create a personalized Web shop-experience that 

increases more ease of use.  

This enables individual offers that will be sended to you via our newsletter, or news 

regarding new exclusive products and services.  

We use information that our customers have provided to us combined with information 

we collect from third parties. 

We use information for security reasons: we use information to protect our company, our 

customers and our website. 

We use information for cross-medial communication. For example, we send emails about 

your account or about a purchase. We can also contact you about this policy or about 

our website terms and condition. 

 

We only use information like this is allowed in the law. 

In as far as we (in the framework of the order process, which is necessary for buying 

products or services), querying personal information of the user, or managing, or 

processing, or using, this happens only in the context of the Dutch and European 

legislation on data protection. 

WE MAY SHARE INFORMATION WITH THIRD PARTIES 

 



 

We share information with third parties that perform services on our behalf. 

For example, we share information with vendors who assist us with the online 

registration process, the buying process, etc. These suppliers are located all over the 

world. 

 

We may share information with our business partners. 

This concerns third parties who set up deals and promotions. Our partners use the 

information we give them as described in their privacy provisions. To get more 

information on this we refer to the provisions of these parties. 

 

Esther de Reu Fitness Official will not sell your personal information to third 

parties. 

Esther de Reu Fitness Official will only  make personal information available to 

parties that are involved in processing your order.  

Our employees and our third parties are required to maintain the confidentiality of your 

personal information. 

 

We may be able to share information for reasons that are not listed (described) in 

this policy.  

In case if  this would be the situation then we will inform you about this. 

 

YOU DECIDE WHAT YOU SHARE! 

 

Customizing the information you provide to us. 

If you want to adjust information that you have shared with us through your Esther de 

Reu Fitness Official account can be adjust by you by logging in to your profile from your 

Esther de Reu Fitness Official account and there you can modify things in your profile. 

We execute these changes as soon as possible. Please contact us if you have additional 

questions and we respond as quickly as possible, always within 24 hours 

 

ADS  

WE USE STANDARD SECURITY MEASURES 

We have security measures in place to protect your information. The internet is never 

100% reliable, however, so we want to remind you that you always need to handle 

carefully at the internet on (public) computers especially with the use of passwords and 

private data 

 

WE LINK YOU TO WEBSITES WHICH ARE NOT UNDER THESE CONDITIONS  



 

 

When you click on a banner or hyperlink linking to another website, this can be a website 

that we do not manage. These conditions are therefore not apply to these websites. We 

refer you to the terms of the applicable websites if you would like more information about 

this topic. 

 

You can contact us if you have any questions! 

If you have any questions about our privacy policy or other matters, then you can E-mail 

us at the E-mail address info@estherdereufitnessofficial.com with the subject “ privacy”. 

Never mention credit card information or other private data. 

 

You can also write to us (you can send you letter to the address that is written here below) 

Esther de Reu Fitness Official 

Beneluxlaan 59 

7543 XM Enschede (The Netherlands) 

Subject: Privacy 

 


