
Disclaimer  
 

Together Jewelry (KvK nr: 60819006), hierna te noemen Together Jewelry, verleent u 

hierbij toegang tot www.togetherjewelry.nl ("de Website") en nodigt u uit het 

aangebodene te kopen. 

Together Jewelry behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te 

passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven 

doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid: 

Together Jewelry spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te 

actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat 

inhoud onvolledig en/of onjuist is.  

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm 

van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment 

wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Together Jewelry. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een 

voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke 

fouten geen overeenkomst claimen met Together Jewelry. Voor op de website 

opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Together Jewelry 

nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten: 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 

Together Jewelry. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan 

zonder schriftelijke toestemming van Together Jewelry, behoudens en slechts voor zover 

anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij 

specifieke materialen anders aangegeven is.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Privacyverklaring  
 

Via de webwinkel togetherjewelry.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Together 

Jewelry acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming 

persoonsgegevens stelt. Together Jewelry is de verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens 

wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij adviseren u deze privacyverklaring 

zorgvuldig door te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02 januari 2016. 

 

Gebruik van persoonsgegevens: 

Door het gebruiken van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat 

kunnen persoonsgegevens 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. Hoewel u onze webshop ook als bedrijf kunt 

gebruiken vallen de bedrijfsgegevens niet in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(WBP). Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor klanten die de 

webshop als particulier gebruiken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te ronden: 

- NAW gegevens 

- Factuuradres 

- Emailadres 

- Betalingsgegevens 

Contactformulier en nieuwsbrief. 

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over 

onze producten en/of diensten. Uw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de 

klantenlijst. Iedere nieuwsbrief bevat de informatie waarmee u zich kunt afmelden voor 

de nieuwsbrief. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt worden de 

gegevens die u toestuurt bewaard. 



Registreren 

Op onze webshop kunt u zich registeren. Na registratie bewaren wij via de door u 

gekozen gebruikersnaam uw 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 producten en/of 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 webshop kunnen wij persoonsgegevens 

aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Om te kunnen registeren op onze website vragen wij u de volgende gegevens; 

- NAW gegevens  

- Telefoonnummer 

- Emailadres 

- Betaalgegevens 

- Geboortedatum 

 

Advertenties 

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden 

verzameld en bewaard. 

 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media 

buttons en verwijzingen naar andere websites opgenomen. Hiermee verzamelen de 

beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 

met deze website 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 hier gebruik van te maken. 

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 

verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring 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 of wijzigingen in ( of 

verwijderen van uw persoonsgegevens) kunt u ten allen tijde contact met ons 

opnemen. 


