
P r i v a c y v e r k l a r i n g  
 
TAB-TAB*HaakenMaak*; Bonenburg 2; 7339 DX Ugchelen is zich ervan bewust dat u 
vertrouwen hebt in ons en hecht grote waarde aan uw privacy. Zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Als u een bestelling plaatst in de webshop, verstrekt u een aantal persoonsgegevens die 
nodig zijn voor een correcte afhandeling van uw bestelling: 

Waarom vragen wij persoonsgegevens? 

TAB-TAB*HaakenMaak*  verwerkt uw persoonsgegevens voor het : 

 Afhandelen van facturen en betalingen 
 Leveren van producten, 
 Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, 

Bewaartermijn 

De bewaartermijn is 7 jaar, conform de wettelijke verplichting de boekhouding aan de 
belastingdienst te kunnen overhandigen. 

Delen van gegevens 

TAB-TAB*HaakenMaak* verstrekt de verzamelde gegevens uitsluitend aan derden om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende 
organisaties: 

 Mijnwebwinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen, 
 De Belastingdienst, wegens de plicht tot het inzichtelijk maken van de 

boekhouding/facturen. 
 PostNL voor het versturen van de bestellingen 

Cookies en websitegebruik 

Wij gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Een “cookie” is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Vragen of klachten 

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u 
graag. U kunt per mail contact opnemen met info@tab-tab.nl. Op grond van de 
privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging 
 
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht 
worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel 
zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate 
maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-
verbinding  
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