
 
 

Privacy beleid 

 
Tante Brocante Kampen 
 

Tante Brocante Kampen neemt de privacy van een ieder bezoeker zeer serieus en zal al de 
informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document zal het  
privacy beleid van Tante Brocante Kampen worden uiteengezet. Wij raden u aan dit privacy 
beleid aandachtig door te nemen. Hetgeen hier wordt benoemd komt ook terug in de 
algemene voorwaarden van Tante Brocante Kampen. Tevens kunt u dit privacy beleid hier  
downloaden en printen. 
 

1. Wat en Wie is Tante Brocante Kampen 
Tante Brocante Kampen is een dienst die de mogelijkheid biedt om producten voor 
binnen- of buitenshuis alsmede mode en lifestyle artikelen te kopen via de webshop van 
Tante Brocante Kampen. Tante Brocante Kampen is een handelsnaam van Paulien 
Nieuwenhuis – Visscher, kantoorhoudende te Kampen, Nederland. Tante Brocante 
Kampen is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 
55632602 te Zwolle. 
 
2. Verzamelde en verwerkte informatie  
Om u optimaal van dienst te zijn en als u optimaal gebruik wilt kunnen maken van de 
dienst die Tante Brocante Kampen aanbiedt, moet u uw gegevens invoeren. Wanneer u 
dat doet wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen. Om u goed van 
dienst te kunnen zijn dient u al de gevraagde gegevens te verstrekken.  
Nadat u een bestelling heeft gedaan en u gegevens hebt ingevuld zult u een bevestiging 
van ons ontvangen waarbij u wordt gevraagd om de door u ingevoerde gegevens en 
bestelling(en) te controleren. De gegevens bevatten de gegevens die u hebt ingevoerd 
tijdens het doen van de bestelling. 
 
3. Producten  
Tante Brocante Kampen slaat de door Tante Brocante Kampen op de webshop geplaatste 
producten op in een databank. Dit doet Tante Brocante Kampen zodat andere gebruikers 
deze producten ook kunnen bekijken.  
 
4. Gegenereerde informatie 
Tante Brocante Kampen verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het 
surfgedrag van u tijdens uw bezoek aan de webshop. Deze informatie bestaat onder meer 
uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te 
herkennen), het type browser computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen 
bekijken dat u gebruikt, “cookies” en statistische gegevens over uw surfgedrag zoals die 
worden vastgelegd via een website analytics programma(datum, tijd en duur van website 
bezoek, klikgedrag en dergelijke). Tevens monitoren wij bezoekers die de webshop voor 
het eerst bezoeken. Ook bekijken wij vanaf welke pagina bezoekers binnen zijn gekomen 
en weer vertrekken. Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan 
andere persoonlijke informatie. 
   
 



 
 

 
5. Cookies 
Tante Brocante Kampen plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen wij om; informatie te 
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, bij te houden hoe 
vaak bezoekers terug komen en om te zien welke producten met regelmaat worden 
bekeken. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt.   
Specifiek kan gesteld worden dat wij eveneens gebruik maken van: I. AddThis (Social 
Media cookie): met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, 
Twitter, en diverse andere social media websites; II. Affiliate marketing (marketing 
cookies); deze cookies gebruiken wij om partnersites te belonen voor hun bijdrage aan de 
verkoop;  III. Review sites (marketing cookies); wij worden graag door klanten 
beoordeeld. Hiervoor gebruiken wij een review site zoals The Feedback Company. Deze 
plaatst cookies voor een juiste werking. U kunt er uiteraard voor kiezen om cookies uit te 
schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U 
vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw 
browser. 
 
6. Doeleinden 
Tante Brocante Kampen zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken; om 
u de dienst te verlenen, aantrekkelijke aanbiedingen toe te zenden, uw identiteit te 
verifiëren en fraude tegen te gaan, geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen 
en de dienst te beveiligen, uw informatie te verstrekken aan derden op basis van 
wettelijke verplichtingen en/ of indien u daar expliciet toestemming voor hebt verleend, 
en om informatie aan derden te verstrekken indien uw gebruikersmateriaal jegens die 
derden onmiskenbaar onrechtmatig is. 
 
7. Nieuwe Producten Tante Brocante Kampen   
Indien er een uitbreiding of ontwikkeling is van de webshop of er is sprake van een 
update dan zal Tante Brocante Kampen u dat laten weten. Eens in de zoveel tijd kunt u 
hierover een bericht van Tante Brocante Kampen verwachten. Mocht u berichten over de 
webshop van Tante Brocante Kampen ontvangen via de nieuwsbrief, dan kunt u dat  
aangeven op de website van Tante Brocante Kampen. Een mogelijkheid om u af te 
melden, is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de 
website van Tante Brocante Kampen en dit privacy beleid in de gaten zodat u weet 
wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.  
 
8. Identiteitsverificatie en fraude 
Via de website worden producten ter verkoop aangeboden. Om fraude tegen te gaan en 
er zorg voor te dragen dat u niet door andere gebruikers wordt gedupeerd kan, indien 
door Tante Brocante Kampen gerede gronden zijn om te twijfelen aan de genoemde 
identiteit van de koper,  Tante Brocante Kampen actie ondernemen om de identiteit van 
koper vast te stellen. Het is noodzakelijk dat Tante Brocante Kampen uw contactgegevens 
kan verifiëren indien u een product wenst te kopen. Daarvoor dient u al de gevraagde 
gegevens te verstrekken.  
 
 
 



 
 

9. Gegenereerde informatie 
Tante Brocante Kampen gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor 
statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website. Deze gegevens kunnen 
aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen 
persoonsgegevens). 
 
10. Gebruik door derden 
Voorzover dit niet noodzakelijk is voor de werking van de webshop zal Tante Brocante 
Kampen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen 
verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van 
reclame). Tante Brocante Kampen kan uw gegevens derhalve wel verstrekken aan derden 
voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch 
gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ook kan Tante Brocante Kampen uw 
gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen 
verplicht is of dat zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het 
geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 
 
11. Melding van vermeend onrechtmatig materiaal 
Derden kunnen aan Tante Brocante Kampen een melding doen indien zij van mening zijn 
dat bepaalde producten onrechtmatig zijn. Ook kunnen zij Tante Brocante Kampen 
verzoeken de gegevens te verstrekken van de koper waarvan Tante Brocante Kampen de 
producten heeft verkregen en op de webshop heeft geplaatst.  Tante Brocante Kampen 
zal die gegevens uitsluitend op deze grond verstrekken indien het geplaatste product 
onmiskenbaar onrechtmatig is, indien het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens niet 
op een minder ingrijpende wijze kan geschieden, indien Tante Brocante Kampen de enige 
is die de gegevens kan leveren en of het verstrekken van uw gegevens geen ernstige 
risico’s of onevenredige belasting oplevert. 
 
12. Gebruik van uw gegevens buiten de EU 
Tante Brocante Kampen kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te 
verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze derde partijen kunnen 
gevestigd zijn buiten de Europese Unie dan wel dat hun webservers zich bevinden buiten 
de Europese Unie. De privacybescherming kan daar van een lager niveau zijn. Door 
gebruik te maken van de webshop geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens 
door derden buiten de Europese Unie. 
 
13. Beschermt persoonlijke informatie 
Tante Brocante Kampen heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking. 
   
14. Overdracht onderneming 
Indien er een verdere groei en ontwikkeling plaatsvindt van Tante Brocante Kampen, kan 
het wellicht voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming 
worden overgedragen aan een derde partij of dat Tante Brocante Kampen fuseert met 
een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons-)gegevens worden overgedragen. 
 



 
 

15. Verantwoordelijkheid van Tante Brocante Kampen  
Op de webshop/website van Tante Brocante Kampen kunnen hyperlinks staan 
waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht kunt komen. 
Tante Brocante Kampen heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar 
wordt gelinkt. Ook heeft Tante Brocante Kampen geen zeggenschap over en/of invloed op 
de informatie die gebruikers of derden via die dienst verstrekken. Tante Brocante 
Kampen heeft geen invloed op het gebruik dat gebruikers van uw gegevens maken. Het 
kan dus zo maar zijn dat op het gebruik van websites van derden een ander privacy beleid 
van toepassing is dan dit onderhavige document. Dit privacy beleid van Tante Brocante 
Kampen heeft alleen betrekking op (persoons-)gegevens die in het kader van de webshop 
van Tante Brocante Kampen worden verwerkt. Tante Brocante Kampen accepteert geen 
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) 
websites van derden. 
   
16. Minderjarigen  
In beginsel kan en mag iedereen gebruik maken van de webshop van Tante Brocante 
Kampen. Belangrijk is wel dat er regelgeving is die gelden voor personen die nog geen 18 
jaar zijn. Bent u nog geen 18 jaar oud of ouder, dan moet u voor het doen van een 
aankoop toestemming hebben van uw ouders of voogd. Indien u jonger bent dan 18 jaar 
en deze toestemming niet hebt, mag u volgens de wet geen rechtshandelingen 
verrichten. 
   
17. Wijziging privacy beleid  
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de 
website. 

  
Vragen. 
Hebt u nog vragen over dit privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen:  
Tante Brocante Kampen  
E-mailadres: info@tantebrocantekampen.nl 
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