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TIHON & Cie n.v., een naamloze vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer BE0438 663 197, en waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is Sint-Michielskerk 30b, 1040 Brussel, België (hierna "BLOX"), voldoet aan de 
Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking en het verzamelen van 
privégegevens. Dit geldt ook voor www.blox.info, de commerciële website van BLOX 
(hierna "de website").  
 
BLOX verzamelt persoonlijke gegevens over haar klanten, die vrijwillig aan haar 
gecommuniceerd worden op de website. BLOX verbindt zich ertoe deze gegevens niet 
aan derden bekend te maken. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Deze zullen enkel 
gebruikt worden in het kader van haar interne diensten voor de verwerking van 
bestellingen of om de communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder 
via nieuwsbrieven/e-mails, alsook in het kader van het personaliseren van de website 
volgens de voorkeuren van de klanten.  
 
BLOX verbindt zich er dan ook toe geen klantgegevens te verkopen, op de markt te 
brengen of te verhuren aan derden. BLOX kan echter geconsolideerde statistieken, 
waarin geen persoonlijke gegevens in opgenomen zullen worden, met betrekking tot haar 
klanten, verkoop, uitwisselingsstructuur en informatie op de website aan betrouwbare 
derden verstrekken.  
 
In overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen 
kan de klant zijn recht van toegang tot het bestand en zijn recht om informatie over hem 
te wijzigen of te verwijderen uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@blox.info of 
door een brief op te sturen naar BLOX op het hierboven vermelde adres van de 
maatschappelijke zetel. De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een 
computerchip, opgeslagen op de harde schijf van de computer van de klant. Het doel 
ervan is om een eerder bezoek van de gebruiker of klant aan de website weer te geven. 
Cookies worden onder andere gebruikt door BLOX om de dienstverlening naar de klant 
toe te personaliseren. De klant behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn 
internetbrowser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienstverlening van 
BLOX te personaliseren.  
 



	

Sommige webpagina's van de website kunnen soms elektronische afbeeldingen of 
webbakens bevatten, die het mogelijk maken om het aantal bezoekers van de pagina te 
tellen. Deze webbakens kunnen samen met enkele partners van BLOX worden gebruikt, 
met name om de doelstellingen van bepaalde acties te meten en te verbeteren. Met de 
informatie die via deze webbakens wordt verkregen, kunnen we statistieken verzamelen 
over het aantal bezoekers op bepaalde pagina's van de website, om onze klanten beter 
van dienst te kunnen zijn.  
 
Abonnement op de nieuwsbrief 
 
Elke gebruiker wordt uitgenodigd zich in te schrijven voor de Blox-nieuwsbrief. Indien u de 
nieuwsbrief niet meer per e-mail wenst te ontvangen, kunt u ons dat te allen tijde laten 
weten met een e-mail naar het contactformulier met als onderwerp "uitschrijving 
elektronische brief". 
 
De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn, indien van toepassing, onze 
leveranciers van betaalmogelijkheden of betaalbeveiliging, onze leveranciers van 
leveringsdiensten en onze zakenpartners. Indien de wet dit vereist, zal uw toestemming 
worden verkregen of zal u de mogelijkheid worden geboden om te weigeren voordat er 
gegevens worden doorgegeven.  
 


