
 
 
 

Privacy 
 
Nubox gaat zorgvuldig om met uw privacy, wij willen u een goede shopervaring bieden. 
Belangrijk is dat alles op een veilige manier gebeurt en wij uw gegevens beschermen. Een 
voorbeeld hiervan ziet u tijdens het betalen; wanneer u wordt doorgestuurd naar de 
betaalpagina ziet u een groen slotje welke aangeeft dat u op een secure pagina bent. Alles 
wat u op deze pagina invult is afgeschermd voor derden. 
 
Cookies 
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer 
wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van 
onze shop. Met behulp van cookies zorgt Nubox er daarnaast onder andere voor dat u bij 
een bezoek aan onze shop niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet 
invoeren, denk bijvoorbeeld aan het veilig onthouden van je inloggegevens en 
taalvoorkeur. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u en kunnen cookies 
gebruiken om uw persoonlijke aanbiedingen te sturen. 
 
Cookies van Nubox zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn 
veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Cookies kunnen niet worden gebruikt om 
personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine (computer) identificeren. 
Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden 
geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult 
ondervinden tijdens de bestelprocedure. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kunt u in 
het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u 
ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt 
opgeslagen. 
 
Statistieken 
 
Wij houden online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de 
internetsite in welke mate bezocht worden, hiervoor wordt een cookie geplaatst. Deze 
statistieken worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken. Hierdoor 
kunnen wij ons aanbod nog beter bij u onder de aandacht brengen. Bij elk bezoek aan onze 
website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij slechts: 
 
• e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website 
• e-mailadres als u dit aan ons communiceert 
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of 
site-registratie) 



Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken 
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere 
organisaties voor commerciële doeleinden. 
 
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. 
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële 
informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. 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. 
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid? 
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via email: 
info@nubox.nl 
 
 
Eigenaar website: Nubox 
Vestigingsadres: Laan van Kronenburg 14, Amstelveen 
Postadres: Laan van Kronenburg 14, Amstelveen 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 68397534 
 
 
  

Disclaimer 
 
Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet 
worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Nubox aanvaardt daarvoor 
geen aansprakelijkheid. Nubox is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of 
activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze website contact op willen nemen, kunt u gebruik maken 
van het  contactformulier. 


