
Privacy Verklaring 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

E-Bike Outdoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type 
 

E-Bike Outdoor verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen 

- Het afhandelen van jouw aankoop, c.q. bestelling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame 

- Contact gegevens indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren via postbedrijven. 
 

Persoonsgegevens bewaren 
E-Bike Outdoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is 
afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele 
wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
E-Bike Outdoor deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst, het verbeteren van onze diensten en om te voldoen aan een 
eventuele wettelijke verplichtingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Denk 
hierbij aan het delen van jouw gegevens aan o.a. fabrikanten i.v.m. garantieclaims, 
fietsverzekeringen bij Kingpolis en LeaseABike lease contracten die wij, met jouw toestemmening, 
voor jou invullen. 

Verwerking marketing en cookies 
Marketing cookies worden door ons gebruikt om onze website persoonlijker te maken en om jouw 
aanbiedingen en advertenties te laten zien waar je ook echt op zit te wachten. Hoe wij dit verwerken 
vindt u terug in onze “Cookie Verklaring”. 

Wijzigingen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 



jou genoemde organisatie, te sturen. Bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je 
sturen naar info@e-bikeoutdoor.nl. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. 

E-Bike Outdoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Mocht u vragen hebben of 
vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt, neem dat contact met ons op via info@e-bikeoutdoor.nl 

E-Bike Outdoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 
  
Contact gegevens E-Bike Outdoor: 
 
E-BIKE OUTDOOR 
Nijverheidsweg 103H 
8071DD Nunspeet 
0341-261000 
info@e-bikeoutdoor.nl 
www.ebikeoutdoor.nl 
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