
Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle online diensten die door TaususOutdoor.nl BV verstrekt (kunnen) worden, 
inclusief de website www.TaurusOutdoor.nl  

 

Privacy 

Als je een bestelling plaatst bij TaurusOutdoor.nl vragen wij de volgende gegevens: 

• Naam 

• Adres 

• Email 

• Je telefoonnummer is optioneel 

Wij vragen deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken van je bestelling en je zo goed 
mogelijk te informeren over marktontwikkelingen. TaurusOutdoor.nl verspreidt voor dit laatste doel een e-mail 
nieuwsbrief. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief via de website of tijdens het bestelproces. Iedereen die geen 
prijs stelt op deze email-nieuwsbrief kan zich hiervoor eenvoudig afmelden via de homepage van 
www.taurusoutdoor.nl.  
 
TaurusOutdoor.nl verstrekt je persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder je emailadres, NIET aan derden, tenzij 
met uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen via het 
inlogscherm met behulp van het toegezonden registratienummer en wachtwoord. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden verstuurd. 
TaurusOutdoor.nl gebruikt cookies om bij een volgend bezoek uw computer te herkennen. Wij onthouden uw 
inloggegevens en de artikelen die u in de winkelmand achterlaat als u onze website verlaat, zodat u deze bij een 
volgend bezoek niet opnieuw hoeft in te voeren. De cookie zorgt ervoor dat u sneller en gemakkelijker kunt internet 
winkelen op onze website. 

TaurusOutdoor.nl plaatst daarnaast een cookie om bezoekersaantallen op onze website te registreren. Het bijhouden 
van statistieken geeft ons informatie over het gebruik van onze website en om te kijken vanaf welke website u naar 
ons toe bent gekomen. Met deze gegevens kunnen wij onze diensten verbeteren. TaurusOutdoor.nl gebruikt geen 
cookies voor het tonen van gepersonaliseerde aanbiedingen op websites van derden.  

Verder gebruiken wij marketingcookies om onze partnersites (affiliates) te belonen voor een bijdrage aan de verkoop. 
Als u vanaf een van die partnersites wordt doorgestuurd naar onze website en een bestelling plaatst, worden zij op de 
hoogte gesteld van deze verkoop. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. 

In uw browser kunt u aangeven dat u tijdens uw bezoek op TaurusOutdoor.nl geen cookies wenst te ontvangen. U kunt 
uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Houdt er wel rekening mee dat zonder deze cookies de website 
mogelijk niet optimaal werkt. Gebruik de help-functie van uw browser voor instructies. 

 

Beveiliging 

Op pagina’s waar gegevens beschermd moeten worden, zoals in de checkout, zullen klanten naar een beveiligde 
omgeving worden geleid. Uw bezoek aan TaurusOutdoor.nl is beveiligd volgens de 256 bit SSL standaard. Een SSL-
verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoekers. Deze SSL-verbinding kunt u eenvoudig 
herkennen aan de https:// in de URL.  

De gegevens van onze klanten worden opgeslagen in een beveiligd data-opslagpunt, die gebruik maakt van een 
beveiligde verbinding met een 256bits SSL certificaat. Alle data-uitwisseling tussen webwinkel en de database is 
versleuteld. Persoonsgegevens, betaalgegevens en alle andere privégegevens van klanten worden versleuteld 
verzonden of opgeslagen. 

Betalingen worden verwerkt door de Payment Service Provider (PSP) Mollie. Een PSP is een online bank die 
gespecialiseerd is in online betalingsverkeer. Mollie payments als betaalinstelling is PCI DSS-gecertificeerd en staat 
onder toezicht van De Nederlandsche Bank.  



Thuiswinkel Waarborg? 

TaurusOutdoor.nl BV streeft ernaar om op korte termijn gecertificeerd lid te zijn van Thuiswinkel Waarborg. Als 
voorbereiding daarop hanteren wij onverkort de algemene neutrale voorwaarden van thuiswinkel waarborg en 
onderschrijven de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten." De wet 
"Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten" (wetsvoorstel 26 861) beoogt de consument 
een betere bescherming te bieden bij het kopen van goederen en diensten via internet, telefoon, post en andere 
communicatietechnieken. De wet is op 1 februari 2001 in werking getreden.  

 

Uw gegevens worden dus nooit aan derden verstrekt en zijn 100% beveiligd. 

 


