
Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Stefan Röschinger) via 
de website https://www.thelogcabin-patchwork.com aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de 
integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend 
kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of 
rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun 
onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Reeds bij het instellen van het betreffende product op onze internetsite leggen wij u een bindende offerte voor 
voor het afsluiten van een koopcontract onder de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.

(3) De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:
De goederen die voor de koop zijn bestemd worden in het "winkelmandje" gelegd. Via de betreffende toetsen in de 
navigatielijst kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "kassa" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsook de betalings- en 
verzendvoorwaarden worden afsluitend de bestelgegevens nogmaals op de besteloverzichtspagina getoond.
Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, 
directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar 
de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende 
selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop.
Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te 
wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Met het verzenden van de 
bestelling via de toets "bestellen met verplichte kosten" verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het 
aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(4) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting 
gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres 
correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt 
verhinderd.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 4 Garantie

(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en 
schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u 
dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

§ 5 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit 
betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de 
consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Algemene voorwaarden - v3
The Log Cabin 13-01-2019
 

1 of 7



II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

Einzelunternehmen Jacqueline Savelkoul-Braakman
The Log Cabin
Bergstrasse 2
52538 Selfkant-Hillensberg
info@thelogcabin-patchwork.com

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder 
rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

Wij zijn bereid aan geschillenbeslechtingsprocedures alvorens geschillencommissies voor gebruikers deel te nemen.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de 
correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "het sluiten van een contract" in onze 
standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het 
online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of 
elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet 
vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u 
verzonden.

4. Codexen voor goede praktijken

4.1 We onderschrijven de erecodex van het portaalEU-Kommission, die zo bekeken kan worden: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingsmogelijkheden

6.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze 
omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite 
of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra 
voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

6.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan 
waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of 
wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. 6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld 
zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de 
Europese Unie geregeld.

6.5 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze 
internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

6.6 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een 
dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

7.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige 
verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u 
overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons 
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aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

8. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel 
I).

9. Voorwaarden vor Betaling en Levering

De volgende voorwaarden zijn hiervoor geldig:

9.1 Leveringsvoorwaarden

De levering vindt in het binnenland plaats (Duitsland) en in de volgende landen: 
Australien,Belgien,Kanada,Zypern,Dänemark,Finnland,Frankreich,Italien,Luxemburg,Niederlande,Norwegen,Österreich,Polen,Portugal,Russland,Spanien,Vereinigtes 
Königreich,Vereinigte Staaten,Schweden,Schweiz.

9.2Verzendkosten (inclusief BTW)

Leveringen in het binnenland (Duitsland):

We berekenen de verzendkosten globaal met 5,00 € per bestelling.

Vanaf een waarde van 100,00 € leveren we zonder verzendkosten.

Leveringen in het buitenland:

We berekenen de verzendkosten in het buitenland algemeen als volgt: 5,00 €
Vanaf een waarde van 100,00 € leveren we in het buitenland zonder verzendkosten.

9.3 Leveringstermijnen

Zover in de bijbehorende offerte geen andere termijn aangegeven is, vindt de levering van de goederen in het 
binnenland plaats (Duitsland) binnen 3 - 5 dagen, bij leveringen in het buitenland binnen 5 - 7 dagen na de 
overeenkomst (bij overeengekomen vooruitbetaling na het tijdstip van ontvangst van uw betaling).
Hou er rekening mee dat op zon- en feestdagen geen leveringen gedaan worden.
Wanneer u goederen met verschillende leveringstermijnen besteld heeft, verzenden we de goederen in een 
gemeenschappelijke zending, voor zover we hiervoor geen afwijkende overeenkomsten met u gesloten hebben. De 
leveringstijd komt in dit geval overeen met de langste leveringstijd van het artikel dat u besteld heeft.

9.4 Geaccepteerde Betalingsmogelijkheden

- Vooruitbetaling via overschrijving
- Betaling per PayPal
- iDEAL

Bij vragen kan u onze contactgegevens terugvinden bij het impressum.

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-
recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant 
voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer 
informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

Laatste update: 19.11.2018

Herroepingsrecht voor verbruiker
(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend 
kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum

- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft, 
voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen 
worden of zijn;
- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen 
heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen 
worden of zijn;
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- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste 
stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in 
verschillende stukken geleverd wordt;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Jacqueline Savelkoul-Braakman, The Log Cabin, 
Bergstrasse 2, 52538 Selfkant-Hillensberg, Telefon +49(0)2456 9779337, info@thelogcabin-patchwork.com) met 
behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze 
overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat 
echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het 
herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief 
leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type 
levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen 
veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze 
terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u 
uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich 
mee.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt 
aangetoond dat u de goederen zijn gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurd is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons 
geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt 
gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken terugstuurt.

U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan 
een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de 
goederen.

Redenen voor uitsluiting en verval

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele 
keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke 
behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 
30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in 
de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten

- de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt 
zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd;
- voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere 
goederen gemengd werden;
- voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de 
verzegeling werd verwijderd na de levering.

Standaardformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar Jacqueline Savelkoul-Braakman, The Log Cabin, Bergstrasse 2, 52538 Selfkant-Hillensberg, info@thelogcabin-
patchwork.com :

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende 
goederen (*)/
de levering van de volgende diensten (*)
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- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)

- Adres van de verbruiker(s)

- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel 
vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet 
verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt 
verstrekt. Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze 
webhoster / IT-dienstverlener verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze 
opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het 
IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking gebeurt op basis van 
art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze website alsmede voor de 
verbetering van ons aanbod.

Bestellingen

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens bij bestellingen
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking 
van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk 
voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan 
worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6, par. 1 sub b AVG en is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven naar de door u 
gekozen transportbedrijven en drop-shipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling 
en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de 
gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

Contact, Beoordelingen

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen 
voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden 
van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw 
toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons 
hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis 
van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te 
verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een 
bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u verstrekte 
omvang. Het doel van de verwerking is commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het verzenden van 
het commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw 
toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons 
hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis 
van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd.
Bij publicatie van uw commentaar wordt van de door u opgegeven naam en het door u opgegeven e-
mailadresgepubliceerd.

Goederenbeheer

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken de contractverwerking in het goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. Hiertoe 
worden uw persoonlijke gegevens verzameld in het kader van het bestelproces Mijnwebwinkel - MyOnlineStore BV, 
Molenstraat 56, 5341 GE Oss
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Betaaldienstverleners

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de privacyverklaring van PayPal. Deze vindt u op 
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL 
(https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL)

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het 
computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op 
het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke 
identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Wij gebruiken deze cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien 
stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te 
bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale 
werking van onze website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het 
selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de 
hoogte worden gebracht en individueel beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden 
opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment 
worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website 
in volle omvang kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook 
deactiveren):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl 
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
(https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
(https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
(https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Analyse

De hieronder beschreven gegevensverwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies, worden uitgevoerd op 
basis van art. 6, par. 1, lid f AVG, vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bijzonder het plaatsen van cookies:

- het op de behoeften afgestemde en doelgerichte ontwerp van de website, bijvoorbeeld analyse- en statistische tools

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers 
ervan te analyseren. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken 
om uw gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om 
verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het 
internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet 
gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De 
door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een 
server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering 
geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of 
in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Indien nodig 
worden uw gegevens naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor 
gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar.
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Google is volgens de US-EU-Privacy Shield, de overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens, 
gecertificeerd en daarmee verplicht Europese regels qua bescherming van persoonsgegevens op te volgen.
U kunt verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de 
website (incl. uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door de via de volgende link 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)) beschikbare plug-
in te downloaden en te installeren. U kunt een opt-out cookie installeren om het verzamelen door Google Analytics 
van gegevens die verstuurd worden tussen uw apparaten tegen te gaan. Opt-out cookies verhinderen dat uw 
gegevens worden verzameld als u deze webpagina bezoekt. Voor een volledige werking, dient u de opt-out te 
installeren voor al uw systemen en apparaten. Klik hier om het opt-out cookie te installeren: Disable Google Analytics 
(javascript:gaOptout()).
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op 
https://www.google.com/analytics/terms/nl (https://www.google.com/analytics/terms/nl).html resp. 
https://www.google.de/intl/nl/policies/ (https://www.google.de/intl/nl/policies/).

Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn

Duur van de opslag
Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, 
vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, 
en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de getroffen persoon 
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de 
volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van 
gegevens. 
Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis 
van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail. 
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.

U kunt direct contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:
Einzelunternehmen Jacqueline Savelkoul-Braakman
The Log Cabin
Bergstrasse 2
52538 Selfkant-Hillensberg
info@thelogcabin-patchwork.com

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent 
dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.
Recht om bezwaar te maken Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze 
gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw 
specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige gevolgen bezwaar te maken.
Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat 
er sprake is van een dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, 
rechten en vrijheden, of indien de verwerking strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar 
maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar beëindigen wij de 
verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.

Laatste update: 19.11.2018
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