
Privacy Policy 

Dit is de website van Poulissen Audio Video Center B.V.  

Ons bedrijfsadres:  

Schoenmakersstraat 19  

6041 EX ROERMOND  

 

Ons Postadres:  

Postbus 98  

6040 AB ROERMOND  

Email webshop: webshop@poulissen.nl  

Email showroom\winkel: info@poulissen.nl  

 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 12041155  

Ons B.T.W.-nummer: NL808527502B01  

 

Poulissen Audio Video Center verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij we uw 

uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben. Er zal hiervoor altijd contact met u worden opgenomen. 

De gegevens worden slechts gebruikt om onze website www.poulissen.nl te verbeteren.  

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen 

bijhouden. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste 

gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen.  

Uw persoonsgegevens 

Poulissen Audio Video Center gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij beschermen 

uw persoonsgegevens op de volgende manieren: 

· Uw persoonsgegevens worden niet verspreid/verkocht aan derden;  

· Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in ons computersysteem; 

· Poulissen Audio Video Center zal geen nieuwsbrieven, aanbiedingen etc. versturen indien u daar 

niet uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend;  

· Bij het plaatsen van een bestelling zal Poulissen Audio Video Center naar de volgende gegevens 

vragen: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens worden door onze 

serviceafdeling gebruikt, zodat wij u ten alle tijden kunnen bereiken. 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. De 

verbinding met Poulissen.nl is beveiligd. Het beveiligingscertificaat voor de https verbinding is 

verleend door Symantec Class 3 EV SSL CA – G3. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of 

overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt 

hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben 

de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging 

te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.  

 



Cookies 

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw 

computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we 

‘cookies’. Ook Poulissen.nl maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de door ons 

gebruikte cookies zie: http://www.poulissen.nl/privacy-policy  

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ? Als u wenst te reageren op ons 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

- Per email: info@poulissen.nl 

- Per telefoon: +31 (0) 475 - 33 57 16 

- Per brief: Postbus 98, 6040 AB ROERMOND  

'Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet 

voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen 

alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen 

van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om 

uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor deze verwerking van uw persoonsgegevens voor deze 

nieuwe doeleinden. 

http://www.poulissen.nl/privacy-policy
mailto:info@poulissen.nl

