ECO CERTIFICAAT
Dit is het privacy statement van M. Ilencik h.o.d.n. ECO Sinkers BENELUX, hierna: ECO Sinkers
BENELUX. ECO Sinkers BENELUX is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
82032432 en is gevestigd aan Topaas 16 (5231KL) te 's-Hertogenbosch. In dit document wordt uitgelegd
hoe ECO Sinkers BENELUX omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking
van uw persoonsgegevens betracht ECO Sinkers BENELUX de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Het geheim en de oorsprong van ECO D&M waren interessant en ik zal je een stukje van dit verhaal
vertellen. Het was 2015 en ik bracht mijn laatste momenten aan het water door voor mijn jaarlijkse
winterslaap. Terwijl ik zat en dacht, gooide ik een lijn uit, omdat de vissen niet meer erg actief waren en
verveling me overviel. Ik dacht aan het leven, maar ook aan de toekomst. Op een gegeven moment
klonk de beetmelder en in de winterkramp rende ik naar de hengel toe om de karper te verslaan. Het
lukte me een mooie karper te vangen met een mooie vorm en na het vastleggen werd de karper terug in
het water gezet. Hier kwam het keerpunt: ik verloor nog eens 5 stukken lood toen ik mijn lijn uitgooide,
om een niet nader gespecificeerde reden. Ik vroeg me af hoeveel van die onzin op de bodem van het
waterleven terecht zou komen en wat ermee zou gebeuren. Dat was een van de eerste ideeën waarbij ik
begon na te denken over een vervanging voor het klassieke karperlood. Er ging weer een jaar voorbij,
waarin ik begon met vangen in de rivier en aangezien ik in de rivierbedding viste, kon mijn hoofdlijn het
karperlood niet behouden vanaf de plaats waar ik wilde vissen. Dus ik zei tegen mezelf dat ik voor
mezelf zou gaan experimenteren met verschillende stukken karperlood, zodat ik kon vangen op plaatsen
waar ik het leuk vond.
Later ontmoette ik Jozef, met wie ik begon te vissen, en ik vertelde hem ook over dit idee. H Hij
accepteerde dit en was zeer geïnteresseerd. Hij was het hoofd dat werkte aan recepten en chemicaliën
om het allemaal passend te maken.
Naarmate de tijd verstreek, waren er veel beproevingen en fouten, veel goede en slechte dagen, veel
mentale beproevingen, of ze nu door moesten gaan of niet. Ondanks alles en dankzij
gezinsondersteuning, slaagde ik erin om een mix en een vorm te bedenken die me fascineerde en ik
voelde het echt. Op dat moment durfde ik ons product al uit te lenen aan vrienden van de vissers en
vriendelijke vissers van het merk om nieuwe feedback te krijgen uit verschillende soorten wateren. Ik
was buitengewoon blij en verheugd toen de positieve recensies bij me terugkwamen en een nieuwe
horizon voor de toekomst opende.
Nu brengen we u een nieuwe e-shop met gecertificeerd ecologisch karperlood voor alle vissers,
karpervissers, enz. De producten hebben hun definitieve vorm gekregen en onze reis is nog maar net
begonnen. Loop naast ons terwijl we langs de jouwe lopen en samen mooie gevoelens en emoties uit
het water delen. Klantenservice, beschikbaarheid en productkwaliteit zullen ons doel zijn, evenals snelle
en veilige levering.
We verheugen ons op het bevorderen van nieuws, foto’s en video’s vanaf het water, die u ons kunt toe
sturen via marketing@ecosinkers.nl
Bedankt en we waarderen het met grote nederigheid en respect voor jullie allemaal en voor elke vangst!
Marek Židek & Jozef Krojer
ECO D&M SINKERS

