
Privacy 

 

Consulpack VOF is een niet merkgebonden consultancy en 

technisch ondersteunend bedrijf op het gebied van 

eindverpakkingssytemen. In de huidige economische 

situaties is het doel om uw producten zo deskundig, 

ecologisch en economisch mogelijk te laten verpakken en 

vervoeren. En daarin maakt u uw eigen keuzes. U zoekt 

daarbij samenwerking met een deskundige partij, die niet 

merkgebonden oplossingen biedt waarop u kunt 

vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig 
omgaan met persoonsgegevens. Consulpack VOF staat hier 

volledig achter. 

 

Uiteraard voldoet Consulpack VOF geheel aan de eisen van 

de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is 

volgens bestaande procedures gewaarborgd dat zowel uw 

zakelijke als persoonlijke gegevens alleen voor zakelijke 

doeleinden van Consulpack VOF zullen worden gebruikt. 

 

Bereikbaarheid Consulpack VOF  

Voor vragen over de wijze waarop Consulpack VOF omgaat 

met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de 
zaakvoerders van Consulpack VOF: 

 

Consulpack VOF 

Kegelstraat 34/1 

BE 2580 Beerzel (Putte) 

E-mail: info@consulpack.be 

 

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening 

aan u verder verbeteren 

Bij uw aanvraag voor informatie of diensten vragen wij u 

om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor 

het verwerken van uw aanvraag of voor het uitvoeren van 
een overeenkomst. Ook gebruiken wij deze gegevens om u 

te informeren over producten en diensten. 

 



Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor 

ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

Daarom zijn onze systemen en programma’s goed 

beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en 

buiten onze organisatie toegang hebben tot uw 

persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen 

Consulpack VOF behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. 
Vanzelfsprekend zal Consulpack VOF waar nodig het 

privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en 

rechtspraak. 

 

Afstemmen van ons aanbod op uw surfgedrag 

Bij het toesturen van informatie over onze producten en 

diensten kunnen wij rekening houden met de belangstelling 

die u heeft getoond voor bepaalde pagina’s van onze 

internetsite. We kunnen daartoe een analyse maken van 

het surfgedrag. Uw persoonlijke gegevens blijven te allen 

tijde goed beschermd. Als u niet wilt dat uw gegevens 

worden opgeslagen, dan kunt u dat bij uw browserinstelling 
veranderen. In dat geval blijven de meeste mogelijkheden 

op uw site van toepassing. 

 

Cookies 

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op 

onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, 

dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de 

cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw 

computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het 

uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en 

diensten beperken. 
 


