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Privacybeleid 

Het gebruik van cookies 

everlearn maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die tijdens je bezoek aan websites worden 
opgeslagen op je computer. Deze informatie is nodig voor een juiste werking van de website. Cookies kunnen 
persoonlijke informatie verzamelen. Cookies zijn veilig voor je computer, smartphone of tablet en everlearn gebruikt 
cookies om jou te kunnen herkennen wanneer je onze site bezoekt. Hiermee kunnen we zorgen dat je een optimaal 

werkende website ervaart en dat je fijn kunt winkelen. Dankzij cookies kunnen we beter inspelen op jouw wensen. 

Zo zorgen cookies er voor: 
- dat je ingelogd blijft en verder kunt winkelen; 
- dat artikelen in de winkelwagen bewaard blijven; 
- dat je een review kunt lezen en schrijven bij enkele video’s; 
- dat we fouten en ongemakken kunnen opsporen; 
- dat je producten of pagina’s kunt delen en aanbevelen bij vrienden of collega’s op  

bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. 

Hoe lang blijven cookies staan? 
De meeste cookies verdwijnen op het moment dat je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot 
enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op ieder gewenst verwijderen met behulp van je browser. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 
Cookies kun je altijd in je browser onder instellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer 
tijdens je bezoek op everlearn.nl. Als je cookies wilt verwijderen kan dat met de instellingen van je browser worden 
ingesteld. Weet je het niet direct te vinden? Ga dan naar het help menu van je browser. Onthoud dat everlearn.nl 

minder goed functioneert zonder cookies te gebruiken. 

Persoonlijke gegevens bij aankoop 
Als je voor de eerste keer een training koopt bij everlearn, vragen we je altijd om een account aan te maken. Hiermee 

slaan we onder andere de volgende informatie op: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Handig want dan 
hoef je niet iedere keer je gegevens opnieuw in te voeren. We bewaren uiteraard ook altijd al je bestellingen. Na een 
aankoop krijg je direct toegang tot de training of in het geval van een fysiek product sturen we deze direct op. 

Veiligheid 

Alle gegevens en betalingstransacties behandelen wij met uiterste zorgvuldigheid. Dit doen we met de modernste 
technieken zoals de Secure Socket Layer (SSL). Hiermee kunnen anderen de gegevens niet onderscheppen op 
internet op het moment dat je jouw gegevens naar ons verstuurd. Mocht je toch het gevoel hebben dat er iets niet 
klopt, laat het ons dan weten via de klantenservice. 

Reviews 
We zijn dol op reviews en onze klanten ook. Daarom vragen we je na iedere aankoop naar je mening. Als je een review 
schrijft, bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. 
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Nieuwsbrieven 
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief proberen we zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat 
doen we aan de hand van eventuele eerdere aankopen. Op deze manier ontvang je alleen maar nieuws dat voor jou 
relevant is. 

Prijsvragen 
Wanneer je meedoet aan een actie of prijsvraag vragen wij om je naam, adresgegevens en e-mailadres. Zo kunnen 
we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken en voorzien van de prijs. Ook meten wij de respons op 

onze reclameacties. 

Fraude 
Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen. Daarom gebruiken wij de klantgegevens om fraude te onderzoeken 

en te bestrijden. Als het moet verstrekken wij klantgegevens aan de overheid. 

Social media 
Als je social media gebuikt, zoals bijvoorbeeld Facebook, dan kan je met behulp van jouw Facebook account inloggen 

op everlearn. Als je vervolgens aangeeft dat je een pagina of training leuk vindt, verschijnt dit op jouw social media 
account. everlearn krijgt nooit toegang tot jouw social media-pagina. Dankzij social media kun je wel aangeven wat je 
leuk vindt of dingen delen met vrienden of collega’s. 

Wat doen we niet met je gegevens 

Wij gebruiken je gegevens niet om jou andere prijzen te tonen dan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde 
prijzen voor onze artikelen en trainingen. We verkopen je gegevens ook nooit aan anderen. 

Kloppen je gegevens niet? 

Als er iets niet klopt of je wilt gegevens wijzigen dan kun je dat altijd doen door in te loggen met je everlearn account. 
Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van everlearn. 

Het gebruik van data op mobiele apparaten 

Bij aankoop van onze trainingen mag je deze zo vaak bekijken waar en wanneer je maar wilt. Wij zullen hiervoor nooit 
extra kosten in rekening brengen. Houd er rekening mee dat waneer je video’s bekijkt op je smartphone en/of tablet 
terwijl je niet op een WiFi-netwerk zit, je gebruik maakt van het mobiele netwerk van je mobiele data-aanbieder. Zij 
kunnen hiervoor extra kosten in rekening brengen afhankelijk van jouw abonnement en het dataverbruik. Helaas is 

het gebruik van mobiele data bij de meeste aanbieders niet onbeperkt. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte 
bent van de tarieven, zodat je geen onverwachte hoge rekening ontvangt. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de 
hoeveelheid data die je verbruikt bij je mobiele netwerkaanbieder.
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