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Privacyverklaring van InterIP Networks B.V. 

 

Persoonsgegevens 
Om uw gegevens te beschermen doen wij ons uiterste best. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze 

dienstverlening richting u te waarborgen. InterIP Networks B.V. verwerkt deze persoonsgegevens doordat 

u gebruik maakt van onze. 

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Afhandeling van uw bestelling en uw informeren over het verloop daarvan; 

• het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zodat u bijvoorbeeld kan inloggen in uw 

controlepaneel; 

• het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld uw 

winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek; 

• Het verlenen en factureren van onze diensten; 

• Verzenden van onze nieuwsbrieven; 

• Opslag behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database; 

• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van 

informatie of aanbiedingen. 

• Het verzenden van berichten aangaande wijzigingen in onze dienstverlening 

 

Beveiliging 
Bij het overdragen van uw gegevens gebruiken wij het zogenaamde SSL beveiliging in combinatie met een 

sterke versleuteling. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard 

uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een 

sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. 

Websitebezoek en serverlogs 
Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele 

gegevens over uw verbinding met onze servers. Heeft u een hosting account bij ons dan slaan wij ook 

gegevens van uw website bezoekers op. Denk aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van bezoek.  

De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te 

sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen. Daarnaast 
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worden de gegevens in de serverlog gebruikt om statistieken te genereren voor uw website welke u via 

een beveiligde verbinding kunt inzien. 

Cookies 
Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies 

maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe u onze website en diensten gebruikt en waar uw 

interesses liggen. Zo kunnen we onze website en dienstverlening beter aanpassen naar uw smaak. Deze 

cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres. 

Waar wordt uw data bewaard? 
Alle data bewaren wij binnen Nederland, tenzij anders vermeld. 

 

Gegevens inzien en aanpassen 
Alle persoonsgegevens die we van u verwerken, mag u inzien en aanpassen. Dit kunt u doen door in te 

loggen op onze beheeromgeving, als u de gegevens hiervan niet meer in uw bezit heeft kunt ons een 

mailbericht sturen.  

Recht tot verwijdering van uw gegevens 
U mag ons vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. U moet zicht wel realiseren dat wij hier 

niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als uw bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst 

dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, 

hoort u van ons natuurlijk de reden. 

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op onze 

website. 

 

 


