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PRIVACY
Identiteit van de ondernemer
Naam:  Ondernemersverenging Zevenbergen 
Vestigingsplaats:  Zevenbergen
E-mailadres:   contact@ondernemeninzevenbergen.nl    
KvK-nummer:  20124982

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Onderne-
mersvereniging Zevenbergen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerk-
ing houden wij ons aan de eisen die de, 28 mei 2018 in werking tredende, Europese privacywetgeving 
(AVG) aan ons stelt. 

Ondernemersvereniging Zevenbergen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat 
onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij 
het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoons-
gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons-
gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u 
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. 
Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. 
Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of 
als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw bestellingen af te handelen:
• NAW gegevens
• Factuuradres
• Telefoonnummer (optioneel) 
• E-mailadres
• Betaalgegevens
• Geslacht / Aanhef (optioneel) 

PRIVACY 
EN COOKIES
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Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/
of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuws-
brief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die 
u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres. Wij kunnen per post, per mail 
of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs 
deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Account aanmaken
Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door 
u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens 
zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de pro-
ducten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat 
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit 
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij 
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te kunnen registreren op onze 
website, vragen wij u de volgende gegevens:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer (optioneel) 
• E-mailadres
• Betaalgegevens
• Geslacht / Aanhef (optioneel) 

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Aankopen
Via onze webshop kunt u betalen voor uw orders. Hierbij vragen wij de volgende gegevens:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer (optioneel)
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
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Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering 
van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer (optioneel)
• Emailadres
• Betalingsgegevens

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoons-
gegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde 
geanonimiseerd.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze web-
site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier 
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen 
alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aan-
beveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, correctie of verwijdering van uw per-
soonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 

COOKIES
Wat zijn cookies?
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je com-
puter wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. 

Waar worden cookies voor gebruikt? 
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. 
Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds 
dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk pret-
tiger. 
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Welke cookies gebruiken wij? 
Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie 
cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. 
Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet 
steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel 
navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: 
Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek 
hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van 
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. 

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? 
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: 

Winkelwagen (functionele cookie):
Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten 
bestellen of in je winkelmandje plaatsen. 
Cookiekeuze (functionele cookie):
Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. 
Google Analytics (tracking cookie):
Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in 
proberen te verkrijgen. 
Google AdWords (tracking cookie):
Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om 
onze AdWords campagnes te verbeteren. 
Facebook (Social Media cookie):
Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebookpagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van 
code die van Facebook zelf afkomstig is. 
Twitter (Social Media cookie):
Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van 
code die van Twitter zelf afkomstig is. 
AddThis (Social Media cookie):
Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse an-
dere social media websites. 
Affiliate marketing (marketing cookies): 
Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belo-
nen voor hun bijdrage aan de verkoop. 
Review sites (marketing cookies): 
Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback 
Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? 
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over 
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp 
van de Help-functie van jouw browser.
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