
 

Dit is de privacyverklaring van Skriuwerij Liderke . Uitgever eigen werk. Voor vragen of 
opmerkingen over het gebruik van uw gegevens kunt u altijd contact met mij opnemen: 
 
R.L.M. de Boer, 

info@skriuwerij-liderke@.nl 

Tel.06-23820144 

 

 

Skriuwerij Liderke is  verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 

Lees zorgvuldig en u weet hoe het gaat. 

 

Skriuwerij Liderke  vindt het belangrijk om uw gegevens op een goede en zorgvuldige 
manier op te slaan en er mee te werken. Ze worden goed beveiligd. 

 

1. Uw gegevens worden gebruikt om een bestelling op een goede manier  te doen, 
of  voor  b.v. het vullen van een avond of middag met voorlezen uit eigen werk. 

2. Welke gegevens, dat wordt u gevraagd bij de bestelling. 

3. Er wordt alleen gevraagd naar die gegevens, die nodig zijn om uw bestelling  te 
kunnen doen. 

4. Toestemming wordt bij de bestelling gevraagd. 

5. Uw gegevens  worden op een veilige manier geregistreerd. 

6. U mag uw gegevens altijd inzien, veranderen of verwijderen. 

 

 

 

 

De volgende gegevens worden gevraagd om uw bestelling  te kunnen beantwoorden: 
1. Naam, adres en woonplaats. 
2. Telefoonnummer. 
3. Factuuradres. 
4. E-mailadres. 
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Marketing; 

Skriuwerij Liderke brengt u graag op de hoogte van nieuwe producten of diensten via  

a. E- mail. 

b. Een nieuwsbrief. 

 

1. U kunt zich altijd afmelden van de nieuwsbrief. 

2. U kunt altijd vragen stellen. De gegevens, die daarbij vrij komen, worden 
zorgvuldig behandeld. 

 

Op de website staan geen advertenties. 
 

Belangrijk: 

 

1. Uw gegevens worden, op uw mailadres na, van het e-mailadres van 

Skriuwerij Liderke verwijderd en op een andere plaats 
opgeslagen. 

2. Zodra uw bestelling bij mij binnen is gekomen, krijgt u van mij een 
email, waarin staat wanneer het verstuurd wordt  en de rekening. Het 
bedrag kan u dan overmaken. 

3. U krijg alleen een rekening als u iets besteld hebt en wanneer het 
bedrag nog niet betaald is. 

4. De bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.  Streven is dezelfde 
dag of de dag er na. 

5. U hebt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bestelling kan terug 
gestuurd worden, indien het door u  onbeschadigd is verkregen en het 
onbeschadigd terug gestuurd kan worden. 

6. Klachten zo snel mogelijk door geven en ze worden zo snel mogelijk 
opgelost. 

7. De prijzen zijn inclusief b.t.w. 
 
 
 


