
 

 

PRIVACY BELEID 

 

Welkom bij Revolt Bikes 

 

Revolt is eigendom van- en wordt geëxploiteerd door Revolt Bikes B.V. 

 

Revolt hecht waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Dit 

privacy beleid beschrijft welke informatie we van jou verzamelen, hoe we deze verzamelen, 

hoe we deze gebruiken, hoe we jouw toestemming verkrijgen, hoe lang we deze in onze 

databases bewaren en, indien nodig, met wie we deze delen. 

 

Door de website te bezoeken en de producten te kopen, accepteer je de toepassingen die in 

dit privacy beleid worden beschreven. Jouw gebruik van de website en aankoop van de 

producten zijn eveneens onderworpen aan onze algemene voorwaarden. 

 

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Als je de website blijft gebruiken nadat we 

wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus 

controleer het beleid regelmatig op updates. Dit privacy beleid is opgesteld en wordt 

onderhouden in overeenstemming met alle toepasselijke federale en internationale wet- en 

regelgeving en in het bijzonder met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – 

Europese regelgeving). 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE 

 

De persoonsgegevens van de gebruikers die via de websites worden verzameld en verwerkt: 

 

https://revoltbikes.nl  |  https://revoltbikes.be  |  https://revoltbikes.fr  

 

Zal onder verantwoordelijkheid en in beheer zijn van: 

 

• Revolt Bikes B.V. 

• Email: info@revoltbikes.nl 

 

(Hierna te noemen “Revolt”). 

 

2. SOORTEN VERZAMELDE INFORMATIE 

 

De informatie die we van onze gebruikers en klanten verzamelen, helpt ons om onze 

producten effectief aan te bieden en om de gebruikerservaring op de website te 

personaliseren en voortdurend te verbeteren. Dit zijn de soorten informatie die we 

verzamelen: 

 

Informatie die jij ons geeft. Je verstrekt informatie wanneer je inhoud zoekt, leest en bekijkt, 

producten koopt en/of met ons communiceert via onze contactgegevens.  

 

 

 

 

 



 

 

Als gevolg van deze acties kun je ons de volgende informatie verstrekken: 

• Voornaam en achternaam 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer (inclusief WhatsApp-nummer) 

• Adres (verzenddoeleinden) 

• Alle aanvullende informatie over jou die je ons direct of indirect verstrekt via onze 

website of online aanwezigheid, zoals ‘cookies’. 

 

Revolt zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou verzamelen, tenzij je deze 

verstrekt. 

 

Automatisch verzamelde informatie: door de website te openen en te gebruiken, verstrek je 

ons automatisch de volgende informatie: 

• Het apparaat en de gebruiksinformatie die je gebruikt om toegang te krijgen tot de 

website 

• Jouw IP-adres 

• Browser- en apparaatkenmerken 

• Besturingssysteem 

• Verwijzende URL’s 

• Jouw locatie 

• Welke delen van de website je gebruikt en hoe vaak 

 

Als je de website bezoekt via een mobiele telefoon, verzamelen we de volgende informatie: 

• ID van mobiel apparaat 

• Model en fabrikant 

• Besturingssysteem 

• Versie informatie 

• IP-adres 

 

Betalingsinformatie: Jouw betalingsgegevens worden verwerkt door de betalingsverwerkers 

die beschikbaar zijn op deze website (Mollie), die jouw gegevens veilig verwerken en opslaan 

en met als enig doel de aankoop van producten te verwerken. Revolt behoudt zich het recht 

voor om een contract af te sluiten met elk betalingsplatform dat op de markt beschikbaar is en 

dat jouw gegevens verwerkt, met als enig doel het verwerken van de aankoop van producten. 

 

Bekijk hier het privacy beleid van Mollie: 

• https://www.mollie.com/en/privacy 

 

 

 

 

 



 

 

GOOGLE Analytics. We gebruiken Google Analytics van Google, Inc., VS (“Google”). Deze tool 

en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde soorten informatie, waaronder IP-

adressen, apparaat- en software-ID’s, verwijzende en exit-URL’s, gebruiksstatistieken en 

statistieken van functies, gebruiks- en aankoopgeschiedenis, mediatoegangscontroleadres 

(MAC-adres), uniek mobiel apparaat identifiers en andere soortgelijke informatie via het 

gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie (inclusief jouw IP-

adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. We gebruiken de gegevensverzameling van GOOGLE Analytics om de 

website te verbeteren en onze service te verbeteren. 

 

Raadpleeg hier het privacy beleid van Google: 

• https://policies.google.com/privacy 

 

Facebook Pixel: Onze website maakt gebruik van de Facebook Pixel. Via de Facebook Pixel 

kunnen we gebruikersinformatie verzamelen voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken de 

Facebook Pixel voor de volgende doeleinden: 

• Verzamelen statistieken over onze website (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een 

pagina heeft bezocht). 

• Verzamelen informatie over hoe je omgaat met onze website (bijvoorbeeld of je links 

op deze website hebt geopend of gevolgd). 

• Personaliseren online diensten en marketingcommunicatie. 

• Advertenties afstemmen op gebruikers en advertentiecampagnes optimaliseren. 

 

De informatie die via de Facebook-pixel wordt verzameld, wordt verzameld en opgeslagen 

door Facebook en wordt behandeld in overeenstemming met zijn privacy beleid. De informatie 

die we verzamelen via de Facebook-pixel identificeert de gebruiker niet persoonlijk en zal 

nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan die in dit privacy beleid en het privacy 

beleid van Facebook. 

 

Raadpleeg hier het privacy beleid van Facebook: 

• https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Social Media: Op onze website vind je links en functies die zijn gekoppeld aan verschillende 

sociale netwerken, waarin je jouw informatie kunt delen. 

 

Het is raadzaam om het privacy beleid en de gegevensbescherming van elk sociaal netwerk dat 

op onze website wordt gebruikt, te raadplegen. 

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

• YouTube: https://policies.google.com/privacy 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

 

 



 

 

3. HOE LANG WIJ JOUW GEGEVENS BEWAREN 

 

Persoonlijke gegevens die door gebruikers en klanten via de website worden verstrekt, worden 

bewaard voor de tijd die nodig is om de producten te leveren. Het kan Revolt worden 

toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker 

toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet 

wordt ingetrokken. Verder kan Revolt verplicht worden zijn persoonsgegevens langer te 

bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht 

van een autoriteit. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. 

Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de 

bewaartermijn. 

 

4. HOE WIJ JOUW INFORMATIE GEBRUIKEN 

 

Over het algemeen gebruiken we de informatie die we verzamelen voornamelijk om onze 

huidige website en producten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen en te 

verbeteren. We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld, zoals 

hieronder beschreven: 

 

• Identificeer je als gebruiker in ons systeem. 

• Betalingen verwerken. 

• Lever de producten. 

• Beheer retouren en terugbetalingen. 

• Onze producten, website en onze bedrijfsvoering verbeteren. 

• Begrijp en verbeter je ervaring met het gebruik van onze website en producten. 

• Reageer op je opmerkingen of vragen via ons ondersteuningsteam. 

• Je gerelateerde informatie sturen, waaronder bevestigingen, facturen, technische 

kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en 

administratieve berichten. 

• Met je communiceren over aankomende evenementen, aanbiedingen en nieuws over 

producten en diensten die worden aangeboden door Revolt en onze geselecteerde 

partners. 

• Marketingdoeleinden van Revolt. 

• Koppel of combineer jouw informatie met andere informatie die we van derden 

krijgen om jouw behoeften te begrijpen en je een betere service te bieden. 

• Beschermen, onderzoeken en afschrikken tegen frauduleuze, ongeautoriseerde of 

illegale activiteiten. 

 

 

 



 

 

5. HOE WE JOUW TOESTEMMING KRIJGEN 

 

Door de website te gebruiken, een bestelling te plaatsen, contact met ons op te nemen via 

onze contactgegevens en ons persoonlijke informatie te verstrekken om met je te 

communiceren, stem je in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van jouw informatie 

door ons onder de voorwaarden in dit privacy beleid. Je kunt jouw toestemming intrekken 

door ons jouw verzoek te sturen via de contactgegevens of de contactpagina. Je kunt jouw 

toestemming intrekken door ons jouw verzoek te sturen via de contactgegevens of de 

contactpagina. 

 

6. HOE WIJ INFORMATIE DELEN 

 

De persoonlijke informatie van onze klanten en gebruikers is een belangrijk en fundamenteel 

onderdeel van ons bedrijf. We zullen in geen geval informatie verkopen of delen met derden 

die niet eerder zijn geautoriseerd door de gebruiker, klant of eigenaar van de persoonlijke 

gegevens. We delen gebruikers- en klantgegevens alleen en uitsluitend zoals hieronder 

beschreven. 

 

Externe dienstverleners. We gebruiken de diensten van derden om namens ons en via onze 

website en diensten bepaalde functies uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken 

van betalingen (Mollie, WooCommerce), het bouwen en hosten van de website, het leveren 

van producten (rederijen), het verzenden van e-mails, het verzenden van sms-berichten, het 

analyseren van gegevens (Google Analytics), het maken van advertenties (Facebook, Google), 

het verlenen van marketinghulp, en het leveren van zoekresultaten en links. 

Deze services en tools van derden hebben mogelijk toegang tot persoonlijke informatie die 

nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen die informatie niet voor andere 

doeleinden gebruiken. Informatie die wordt gedeeld met deze services van derden, wordt 

behandeld en opgeslagen in overeenstemming met hun respectieve privacy beleid en ons 

privacy beleid. 

 

E-mailmarketing: We gebruiken de informatie die door gebruikers wordt verstrekt om 

marketingcampagnes uit te voeren en relevante informatie naar onze gebruikers en abonnees 

te sturen. Door zich te registreren als gebruiker en zich te abonneren op onze nieuwsbrief, 

geeft de gebruiker ons toestemming om hun informatie te gebruiken voor e-mailmarketing. 

We zullen diensten van derden gebruiken om e-mailmarketing uit te voeren, dus we kunnen 

bepaalde informatie delen met sommige van deze derden met als enig en exclusief doel het 

verzenden van e-mails via e-mailmarketing en in overeenstemming met ons privacy beleid. 

 

SMS-berichten. We gebruiken sms-berichten om verschillende soorten berichten te 

verzenden, zoals meldingen over uw bestelling of speciale inhoud zoals aanbiedingen op onze 

producten. Door een bestelling te plaatsen en ervoor te kiezen onze sms-berichten te 

ontvangen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Door jouw telefoonnummer in te voeren op het afrekenformulier en je te abonneren via ons 

inschrijvingsformulier, stem je ermee in dat wij je sms-meldingen (ordermeldingen, inclusief 

herinneringen aan verlaten winkelwagentjes) en aanbiedingen voor onze producten sturen. 

Houd er rekening mee dat jouw toestemming om je aan of af te melden voor het ontvangen 

van deze berichten geen voorwaarde is voor enige aankoop op onze website. Je 

telefoonnummer, naam en aankoopinformatie worden gedeeld met het sms-

marketingplatform dat we gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt om je gerichte 

marketingberichten en -meldingen te sturen. Bij het verzenden van sms-berichten wordt jouw 



 

 

telefoonnummer gedeeld met onze toepasselijke sms-provider om het verzenden en bezorgen 

van berichten te kunnen uitvoeren. 

 

Als je je wil afmelden voor het ontvangen van marketing-sms-berichten en -meldingen, 

antwoord dan met STOP op elk door ons verzonden sms-bericht. Je begrijpt en gaat ermee 

akkoord dat alternatieve methoden om je af te melden, zoals het gebruik van alternatieve 

woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijk middel om je af te melden. Er 

kunnen kosten voor het gebruik van berichten en data in rekening worden gebracht. 

 

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen voor meer informatie. 

 

Zakelijke overdrachten. In het geval dat Revolt een andere entiteit creëert, fuseert met of 

wordt overgenomen door een andere entiteit, zal jouw informatie hoogstwaarschijnlijk 

worden overgedragen. Revolt zal je een e-mail sturen of een prominente kennisgeving op onze 

website plaatsen voordat jouw informatie onderworpen wordt aan een ander privacy beleid. 

 

Bescherming van Revolt en anderen. We geven persoonlijke informatie vrij wanneer we van 

mening zijn dat vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, om onze Algemene voorwaarden 

en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen 

of veiligheid van Revolt, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen 

van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en 

vermindering van het kredietrisico. 

 

Met jouw toestemming. Anders dan hierboven uiteengezet, ontvang je een melding wanneer 

persoonlijk identificeerbare informatie over jou naar derden kan gaan, en krijg je de 

mogelijkheid om ervoor te kiezen de informatie niet te delen. 

 

Anonieme informatie. Revolt gebruikt de anonieme browse-informatie die automatisch door 

onze servers wordt verzameld, voornamelijk om ons te helpen bij het beheren en verbeteren 

van de website. We kunnen ook geaggregeerde anonieme informatie gebruiken om informatie 

over de website te verstrekken aan potentiële zakenpartners en andere niet-gelieerde 

entiteiten. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar. 

 

E-mailadres. Het e-mailadres dat je ons verstrekt voor het ontvangen van onze e-

mailcommunicatie zal nooit worden verhuurd of verkocht aan een derde partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. BESCHERMEN VAN JOUW INFORMATIE 

 

We werken eraan om de veiligheid van jouw informatie tijdens verzending te beschermen 

door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de informatie die je via de 

website verstrekt, versleutelt. Als transacties op de website worden verwerkt, wordt 

transactie-informatie in gecodeerde vorm van en naar de website verzonden met behulp van 

industriestandaard SSL-verbindingen om dergelijke informatie te beschermen tegen 

onderschepping. We beperken geautoriseerde toegang tot jouw persoonlijke informatie tot 

die personen die een legitiem doel hebben om die informatie te kennen en tot die personen 

die je geautoriseerd hebt om toegang tot die informatie te hebben. Revolt volgt algemeen 

aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te 

beschermen, zowel tijdens verzending als zodra Revolt deze ontvangt. Geen enkele 

verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom, hoewel 

Revolt ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw 

persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet 

garanderen. We zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan 

derden, tenzij we jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. 

 

8. RECHTEN 

 

Gebruikers die informatie verstrekken via onze website, als betrokkenen en eigenaars van 

gegevens, hebben het recht om hun informatie in te zien, te corrigeren, te downloaden of te 

verwijderen, en om bepaalde verwerking van hun informatie te beperken en er bezwaar tegen 

te maken. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn andere alleen 

van toepassing in bepaalde beperkte omstandigheden. We beschrijven deze rechten 

hieronder: 

• Toegang en overdraagbaarheid: om toegang te krijgen tot en te weten welke 

informatie op onze servers is opgeslagen, kun je ons jouw verzoek sturen via onze 

contactgegevens. 

• Rectificeren, beperken, beperken en/of verwijderen: Je kunt ook veel van jouw 

informatie corrigeren, beperken, beperken of verwijderen. 

• Recht op informatie: Gebruikers van onze website worden op verzoek geïnformeerd 

over welke gegevens we verzamelen, hoe deze worden gebruikt, hoe lang ze worden 

bewaard en of ze worden gedeeld met derden. 

• Bezwaar: Wanneer we jouw informatie verwerken op basis van onze legitieme 

belangen zoals hierboven uitgelegd, of in het algemeen belang, kun je in bepaalde 

omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen 

we stoppen met het verwerken van jouw informatie, tenzij we dwingende legitieme 

redenen hebben om door te gaan met de verwerking ervan of wanneer dit om 

juridische redenen noodzakelijk is. 

• Toestemming intrekken: Waar je eerder jouw toestemming hebt gegeven, 

bijvoorbeeld om ons in staat te stellen jouw persoonlijke gegevens te verwerken en op 

te slaan, heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking en opslag van 



 

 

jouw gegevens op elk moment in te trekken. Je kunt bijvoorbeeld jouw toestemming 

intrekken door jouw instellingen bij te werken. In bepaalde gevallen kunnen we jouw 

gegevens blijven verwerken nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken als we 

daarvoor een wettelijke basis hebben of als je intrekking van jouw toestemming 

beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten. 

• Klacht: Als je een klacht wil indienen over ons gebruik van jouw informatie (en 

onverminderd eventuele andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit 

te doen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit. Gebruikers kunnen al deze 

rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens of de 

contactpagina. 

• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering: 

Websitegebruikers kunnen ons vragen een kopie te verstrekken van de 

geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren als ze van mening zijn dat 

gegevens onrechtmatig worden verwerkt. 

 

Gebruikers of eigenaren van de persoonlijke informatie die ze via de website verstrekken, 

kunnen deze rechten op hun persoonlijke informatie op elk moment en zonder enige 

beperking uitoefenen door ons hun verzoek te sturen via onze contactgegevens. 

 

9. ONLINE PRIVACYBESCHERMING VAN KINDEREN 

 

Wij voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – 

Europese regelgeving), met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van 

minderjarigen. Hoewel de website en producten beschikbaar zijn voor alle leeftijden, 

verzamelen we geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de respectieve 

toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Als je merkt dat een kind jonger dan 13 

jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder de toestemming van een ouder of 

wettelijke voogd, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat een 

minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder 

of wettelijke voogd, zullen we stappen ondernemen om die informatie te verwijderen, het 

account van die persoon te beëindigen en de toegang tot het account van die persoon te 

beperken. 

 

10. DERDE PARTIJEN 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacy beleid, behandelt dit document alleen het 

gebruik en de openbaarmaking van informatie die Revolt van je verzamelt. Als je jouw 

informatie aan anderen bekendmaakt, of dit nu andere gebruikers of leveranciers van Revolt 

zijn, kunnen andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de 

informatie die je aan hen bekendmaakt. Revolt heeft geen controle over het privacy beleid van 

derden en je bent onderworpen aan het privacy beleid van die derden, indien van toepassing. 

Revolt is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van andere websites 

op internet, zelfs niet die welke naar of van onze website zijn gelinkt. Revolt moedigt je aan om 

vragen te stellen voordat je jouw persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt. 



 

 

COOKIE BELEID 

 

Dit cookie beleid legt uit hoe en waarom cookies en andere vergelijkbare technologieën 

kunnen worden opgeslagen op en toegankelijk zijn vanaf jouw apparaat wanneer je het 

volgende gebruikt of bezoekt: 

 

https://revoltbikes.nl  |  https://revoltbikes.be  |  https://revoltbikes.fr  

 

(Hierna te noemen “Revolt”). 

 

De informatie die via cookies wordt verzameld, valt onder de verantwoordelijkheid en is 

beheerd door: 

• Revolt Bikes B.V. 

• Email: info@revoltbikes.nl 

 

Dit cookie beleid moet samen met ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden worden 

gelezen. 

 

Door de website te gebruiken, accepteer je het gebruik van cookies door Revolt, in de 

voorwaarden in dit beleid. 

 

1. WAT ZIJN COOKIES? 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden 

opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Ze stellen de website in staat jouw apparaat te 

herkennen en te onthouden of je eerder op de website bent geweest. Cookies zijn een veel 

voorkomende webtechnologie; de meeste websites gebruiken cookies en doen dit al jaren. 

Cookies worden veel gebruikt om de website efficiënter te laten werken. Cookies worden 

gebruikt om te meten welke delen van de websitegebruikers bezoeken en om hun ervaring te 

personaliseren. Cookies bieden ook informatie die ons helpt de prestaties van de website te 

controleren en te verbeteren. 

 

2. TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES WEIGEREN OF INTREKKEN 

 

Als je niet wilt dat cookies op jouw apparaat worden geplaatst, kun je de instelling van jouw 

internetbrowser aanpassen om de instelling van alle of sommige cookies te weigeren en om je 

te waarschuwen wanneer er een cookie op jouw apparaat wordt geplaatst. Voor meer 

informatie over hoe je dit kunt doen, verwijzen wij je naar de sectie ‘help’, ‘tool’ of ‘bewerken’ 

van jouw browser. Houd er rekening mee dat als je jouw browserinstellingen gebruikt om alle 

cookies te blokkeren, inclusief strikt noodzakelijke cookies, je mogelijk geen toegang kunt 

krijgen tot alle of delen van de functionaliteiten van de website. 

 

Als je eerder opgeslagen cookies wil verwijderen, kun je de cookies op elk gewenst moment 

handmatig verwijderen. Dit belet echter niet dat de website verdere cookies op jouw apparaat 

plaatst, tenzij en totdat je jouw internetbrowserinstelling aanpast zoals hierboven beschreven. 

 

 

 



 

 

We bieden de links voor het beheren en blokkeren van cookies, afhankelijk van de browser die 

je gebruikt: 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/office/delete-cookies-in-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09?ui=en-us&rs=en-us&ad=us 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

sfri11471/mac 

 

Als je de website bezoekt via een mobiel iOS- of Android-apparaat, volg dan de onderstaande 

instructies om cookies op jouw apparaat te verwijderen of te blokkeren: 

• Android: https://support.google.com/answer/32050 

• iOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

3. FIRST-PARTY COOKIES 

 

We gebruiken cookies om de prestaties van onze website te verbeteren en jouw online-

ervaring te personaliseren. Cookies helpen ons om informatie te verzamelen over hoe mensen 

onze website gebruiken en welke pagina’s ze bezoeken. Ze stellen ons in staat om het aantal 

bezoekers te volgen en om gebruikspatronen en trends op de website te analyseren. We 

verzamelen deze informatie anoniem, zodat niemand als individu kan worden geïdentificeerd 

en er geen persoonlijke informatie wordt opgeslagen in onze cookies. Wij gebruiken 

cookiegegevens altijd op een verantwoorde manier. 

 

4. COOKIES VAN DERDEN 

 

Cookies van derden kunnen afkomstig zijn van partners of externe bedrijven die functionele 

webdiensten of tools leveren voor onze website en de optimale werking en werking van onze 

diensten. We gebruiken cookies van derden op verantwoorde wijze en met als enig doel een 

optimale werking van het platform en de diensten te bieden. Je kunt je afmelden voor deze 

cookies door de informatie over het verwijderen van cookies in dit document of de technische 

informatie van de browser van waaruit je onze website en diensten bezoekt te volgen. 

 

5. SOCIAL COOKIES 

 

Met deze cookies kun je onze website delen en op “Vind ik leuk” klikken op sociale netwerken 

zoals Instagram, Facebook, Pinterest, enz. Ze stellen je ook in staat om te communiceren met 

de inhoud van elk afzonderlijk platform. De manier waarop deze cookies worden gebruikt en 

de verzamelde informatie wordt beheerst door het privacy beleid van elk sociaal platform. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN 

 

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website: 

 

Cookie Domein Type  Beschrijving Duur 

mailchim

p_landing

_site 

revoltbikes.nl 

revoltbikes.be 

revoltbikes.fr 

Functioneel 
De cookie wordt door 

MailChimp ingesteld om bij te 

houden welke pagina de 

gebruiker voor het eerst heeft 

bezocht. 

1 maand 

wordpres

s_test_co

okie 

revoltbikes.nl 

revoltbikes.be 

revoltbikes.fr 

Functioneel 
Deze cookie wordt gebruikt om 

te controleren of de cookies zijn 

ingeschakeld in de browser van 

de gebruiker. 

 

sessie 

 

7. DOELEN VAN ONZE COOKIES 

 

Onze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 

Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn essentieel voor de website om zijn basisfuncties uit te 

voeren. 

 

Beveiliging: We gebruiken deze cookies om potentiële beveiligingsrisico’s te helpen 

identificeren en voorkomen. 

 

Analyse en prestaties: Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe gebruikers omgaan 

met onze website, inclusief welke pagina’s het meest worden bezocht, evenals andere 

analytische gegevens. We gebruiken deze gegevens om de werking van onze website te 

verbeteren en om te begrijpen hoe gebruikers ermee omgaan. 

 

Advertenties: Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven aan 

bezoekers die onze diensten gebruiken of websites bezoeken die we hosten of aanbieden, en 

om de doeltreffendheid van advertenties die op onze website worden weergegeven, te 

begrijpen en erover te rapporteren. Ze houden details bij zoals het aantal unieke bezoekers, 

het aantal keren dat bepaalde advertenties zijn weergegeven en het aantal klikken dat de 

advertenties heeft ontvangen. Ze worden ook gebruikt om gebruikersprofielen op te bouwen, 

waaronder het tonen van advertenties op basis van producten die je op onze website hebt 

bekeken. Deze worden ingesteld door de website en vertrouwde netwerken van derden en zijn 

over het algemeen persistent van aard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOOGLE Analytics. We gebruiken Google Analytics van Google, Inc., VS (“Google”). Deze tool 

en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde soorten informatie, waaronder IP-

adressen, apparaat- en software-ID’s, verwijzende en exit-URL’s, gebruiksstatistieken en 

statistieken van functies, gebruiks- en aankoopgeschiedenis, mediatoegangscontroleadres 

(MAC-adres), unieke mobiele apparaat-ID’s, en andere soortgelijke informatie via het gebruik 

van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie (inclusief jouw IP-adres) kan 

worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. We gebruiken de gegevensverzameling van GOOGLE Analytics om de website en het 

platform te verbeteren en onze service te verbeteren. 

 

8. CONTACT ONS 

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid & cookie beleid en de verwerking en 

beveiliging van jouw gegevens, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via 

onderstaande contactgegevens: 

 

 

 

 

 

Revolt Bikes B.V. 

Boekweitstraat 106 

2153 GL Nieuw-Vennep 

Nederland 

 

KvK/CoC: 86622587 

RSIN/BTW: NL864026110B01 

 

Email: info@revoltbikes.nl 

 


