
We respecteren je privacy 

‘Body Management’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken 
jouw gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om je afspraken te 
bevestigen en om je op de hoogte te houden van nieuws en updates. Voor het overige zullen wij deze 
gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. ‘Body Management’ zal je persoonlijke 
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 
betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. 

Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om de bestelling 
uit te voeren. Voor het maken van een weekmenu of het geven van een voeding- en leefstijl advies, 
hebben we aanvullende gegevens nodig zoals je lengte, leeftijd, start en streefgewicht alsmede 
relevante medische - leefstijlgegevens. Je bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze website, 
app of andere systemen. Maar als je de gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet de gewenste service, 
producten en diensten verlenen. 

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkelingen, diensten, programma’s, 
events en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink 
onderaan de e-mail te klikken. 

Wij zijn je heel erkentelijk voor een recensie, je kan er zelf voor kiezen om je naam of andere 
persoonlijke gegevens te vermelden. We zijn nieuwsgierig naar de meningen van onze bezoekers maar 
behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te 
publiceren. 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. ‘Body 
Management’ gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik 
van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te 
ontwikkelen en te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik 
van onze diensten zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn met informatie over onderwerpen die je 
interesseren.


