
 
Privacy verklaring 
 
Binnen de digitale vormen van marketing kan Sporttee de meest mooie 
campagnes draaien. Hoe beter de campagne, hoe beter het resultaat. Bij 
Sporttee is dit daarom ook onze grootste hobby. We spelen ook graag in op 
het persoonlijke aspect omdat we liever werken met mensen dan met 
nummers. Maar één ding willen we absoluut niet, de privacy van onze 
bezoekers is voor ons heilig. Je gegevens zijn bij ons altijd veilig en 
bovendien, mag je zelf kiezen welke gegevens je aan ons verstrekt. Voor ons 
zit je nergens aan vast.  
 
Wie is Sporttee? 
We snappen dat je graag contact met ons wilt zoeken om samen mooie 
dingen te realiseren. Je kunt contact met ons opnemen via: 
Sporttee 
De Kling 6 
8651 CK IJlst 
06-51759845 
welkom@sporttee.nl 
KvK 67265804 
BTW NL NL211272796B01 
IBAN NL45 KNAB 0255 6119 43 
BIC KNABNL2H 
 
Dit willen we graag van jou weten 
Je moet weten dat we bij het verstrekken van je persoonsgegevens we 
nagenoeg niets verplicht stellen. Je bent hierdoor volledig vrij om in te vullen 
wat voor jou van toepassing is. Bij het contactfomulier vragen we alleen het e-
mailadres of telefoonnummer van je. Je hebt namelijk een vraag voor ons 
waar we graag op willen reageren. De persoonsgegevens zetten we 
vervolgens in ons systeem waardoor we contact kunnen houden. We willen je 
namelijk zo volledig mogelijk ontzorgen maar ook op de hoogte houden 
wanneer er nieuws is. 
Wanneer je een product bij ons wilt bestellen. Dan slaan we ook deze 
gegevens op. Denk hierbij aan de het soort product, de maat, kleuren 
bestelinformatie om je nieuwe product te kunnen afleveren. 
 
Cookies 
Sporttee maakt net als vele andere sites gebruik van cookies. Met deze 
cookies bewaren we kleine gegevens op je harde schijf. Deze gegevens zijn 
geen persoonlijke gegevens maar met deze cookies, zorgen we voor 
persoonlijkere berichten. Hierdoor blijven de berichten relevant en sturen we 
je geen onnodige spam toe. Mocht je dit toch niet willen, verwijderen kan 
gemakkelijk in je browser voorkeuren. 



Derden 
Sporttee staat erop dat we je persoonlijke gegevens nooit aan andere partijen 
zullen verstrekken, zonder dat je hier expliciet mee instemt. Zelf houden we 
namelijk ook niet van ongewenste reclame. Om onze diensten zo goed 
mogelijk te optimaliseren, bieden we je gegevens wel (waar mogelijk) 
anoniem aan derden aan. Om onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te 
richten, werken we samen met diverse tools. Waar mogelijk zijn je gegevens 
dus niet meer persoonlijk en herleidbaar. Is het nodig, vanwege wettelijke 
bepalingen, om je gegevens door te sturen aan derden, dan doen we dit wel. 
Hiertoe zijn we namelijk gewoon verplicht. 
 
Het zijn en blijven jouw gegevens 
Aangezien het jouw gegevens zijn en blijven, heb je er altijd iets over te 
vertellen. Je mag ons daarom altijd mailen naar welkom@sporttee.nl voor 
aanpassingen.  
 
Bescherming 
We hebben zoveel mogelijk passende maatregelen genomen om je gegevens 
te beveiligen. We bewaren de gegevens überhaupt niet langer dan 
noodzakelijk.  
 
Wijzigingen 
Om je optimaal van dienst te zijn kan het zijn dat we de privacy policy 
aanpassen. We melden dit uiteraard op de website.  
 
Vragen? 
Mocht er iets nog niet duidelijk zijn, stuur ons dan even een mailtje naar 
welkom@sporttee.nl. 


