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Over ons 

VandeBoer 

Doortocht 5 

2411 DS Bodegraven 

 

 

Persoonsgegevens 

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: 

a. NAW-gegevens 

b. Telefoonnummer 

c. E-mailadres 

d. IP-adres 

 

 

Verstrekking aan derden 

Wij geven je persoonsgegevens door aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de levering van 

door jou bestelde producten. Met die partijen sluiten we een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ 

af. Daarin staat dat de verstrekte gegevens alleen voor de verwerking van de levering en voor mailings 

over andere mogelijkheden mogen worden gebruikt. Ook geven we daarin aan dat jouw gegevens 

veilig moeten worden opgeslagen en dat deze na verwijdering, niet meer mogen worden gebruikt. 

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toe-

gestaan is. 

 

 

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op 

randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website 

teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je 

vinden op de website van ConsuWijzer (http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/pri-

vacy/uitleg-cookies). 

 

 

http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
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Social media  

We willen het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via 

social media. Dit kan door middel van een aantal social media platforms. Lees de privacyverklaringen 

van de betreffende social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan, bijvoorbeeld: 

• Facebook 

• Instagram 

• LinkedIn 

• Twitter 

• Pinterest 

 

 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik daar-

van kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden daarvoor analy-

tische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 26 maanden bewaard. We 

hebben alle gegevens geanonimiseerd. 

 

 

Youtube 

We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst cookies om te 

zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst ook cookies die ervoor zorgen dat relevantere 

advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie 

over het gebruik van cookies door Google vind je op hun website. 

 

 

Uitschakelen en verwijderen 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via je browserinstellingen. Gebruik eventueel 

de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

 

 

Links 

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere 

werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publice-

ren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met je 

communiceren. 
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Inzage en wijziging van jouw persoonsgegevens 

Wanneer je jouw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kan dat via onder-

staande contactgegevens:  

• Per mail naar: 

o info@vandeboer.nl 

• Per post naar: 

o VandeBoer 

o Doortocht 5  

o 2411 DS Bodegraven  

Om misbruik te voorkomen vragen we je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatie-

bewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je pasfoto en BSN af te schermen. 

 

 

Wijzigingen 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden 

de bezoekers van onze website aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte 

te zijn van eventuele wijzigingen. 

 

 

Vragen of een verzoek indienen?  

• Mail naar info@vandeboer.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@vandeboer.nl

