
 

 

Privacybeleid BILK bv 
 
Dit is de website van Bilk bv 
Ons bedrijfsadres is groenstraat 18, 9790 Wortegem-Petegem 
Ons B.T.W.-nummer is BE 0763 856 786 
 
Bilk bv houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina informeren wij jou graag wat 
wij opslaan, hoe we dit beveiligen en waarom wij dit doen. Zo weet je zeker dat je gegevens veilig zijn en dat is 
een prettig idee! 
 
Vrijwillig verstrekte informatie 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-
registratie) 
 
Waarom bewaren wij deze informatie? 
De informatie wordt gebruikt om de koopovereenkomst uit te voeren. Deze informatie wordt niet doorgegeven 
aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, maar we hebben je naam en adres wel nodig om een 
pakket bij je af te leveren.  
 
Cookies, pixels en een IP adres 
Op deze site gebruiken we cookies en pixels voor onder andere analytische doeleinden. Dit doen wij om onze 
site beter op jou als gebruiker af te stemmen en te zorgen dat onze aanbiedingen bij jou passen. Ook gebruiken 
wij de cookies en pixels om je te kunnen voorzien van relevantie advertenties. Dankzij je IP adres kunnen wij je 
gemakkelijk herkennen en o.a. zorgen dat je gemakkelijk inlogt. 
 
SSL Certificaat 
Als wij bepaalde informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gaat dit altijd via 
een beveiligde server. Alle communicatie gaat versleuteld, Bilk bv beschikt uiteraard over een geldig SSL 
certificaat wat jaarlijks wordt hernieuwd. 
 
Fraude 
Bij een vermoeden van fraude, kan een overheids of financiële instantie gegevens bij ons opvragen. Als er een 
reële verdenking is, moeten wij deze gegevens doorgeven. 
 
Vragen? 
Wij kunnen begrijpen dat je voorzichtig bent met je gegevens. Mocht je een vraag willen stellen over ons 
privacy beleid, dan staat dat je uiteraard vrij. 
 
Contactgegevens: 
- Per e-mail: info@bilk.be 
- Per brief: Bilk bv, groenstraat 18, 9790 Wortegem-Petegem 
 
 
Weten waar je aan toe bent, dat is zo gek nog niet. 

mailto:info@bilk.be

