
Privacy Policy 
Multi-3Dprint bv  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens 
om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij 
deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Multi-3Dprint bv verkoopt uw persoonlijke 
gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken 
zijn bij het afhandelen van uw bestelling. Via 'mijn account' kunt u uw gegevens inkijken en of wijzigen. 
Lukt dit niet of wilt u uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.  
 
Multi-3Dprint bv gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en 
betaalgegevens nodig om uw bestelling af te handelen en u over het verloop op de hoogte te houden. 

• Om het winkelen in www.multi-3dprint.nl  zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij, 
wanneer u een online account aanmaakt bij Multi-3Dprint bv, uw persoonlijke gegevens en de 
gegevens met betrekking tot uw bestellingen, verlanglijsten, e-mailnotificaties en het gebruik van 
onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen aan uw persoonlijke wensen. 

• U kunt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord een online account aanmaken, zodat uw 
naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe 
bestelling opnieuw hoeft in te vullen. 

3DPrintservice 
3D printservice die u bij ons wilt afnemen, zijn alleen toegankelijk door werknemers van Multi-3Dprint bv 
die een rol vervullen bij het leveren van het product. Uw bestanden worden veilig bewaard en worden als 
u dat aangeeft verwijderd uit ons systeem. 

Als u bij Multi-3Dprint bv  een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens altijd op een Secure Server. 

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over de ontwikkeling van de website 
en  speciale aanbiedingen als u een gratis abonnement neemt op onze nieuwsbrief en hier dus zelf voor 
kiest (opt in). Als u zich heeft ingeschreven, maar niet langer prijs stelt op onze nieuwsbrief, kunt u zich 
eenvoudig uitschrijven met behulp van de laatste ontvangen nieuwsbrief. 
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons 
om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
 
Multi-3Dprint bv  verkoopt uw gegevens niet  
Multi-3Dprint bv  verkoopt uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter 
beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling. Onze werknemers 
en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren. 
 
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Multi-3Dprint bv, dan kunt u 
contact met ons opnemen. 

 

 

 

Multi-3D Print Bv. 

http://www.multi-3dprint.nl/

