
Privacy Verklaring. 

Van Garen en Stof is een onderneming van VanLiesbeth, gevestigd aan 

de Hoge Ham 104A, 5104 JK in Dongen. En is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

 

Contactgegevens: 

Website www.VanGarenEnStof.nl 

Mail: info@vangarenenstof.nl 

Van Garen en Stof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons 

verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 

die wij verwerken: 

- NAWET gegevens 

- IP-adres 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

- Internet browser en apparaat type 

Van Garen en Stof verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen: 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

  dienstverlening uit te kunnen voeren,bijvoorbeeld bij vragen over  

  je order. 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te  

  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen 

  op jouw voorkeuren. 

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 

noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De 

bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf het plaatsen van 

je order tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn 

voorschrijft. Zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze 

belastingaangifte, deze zijn wij verplicht 7 jaar te bewaren. 

 

Je gegevens worden niet verkocht aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

 

Om je order en betaling te kunnen verwerken en de werking van de 

webshop delen je gegevens enkele andere organisaties. 

Mijn Webwinkel, voor het verwerken van orders en facturen. 

Mollie Payment, Voor het afhandelen van betalingen. 

Post.nl, Voor het verzenden van je order. 

Mijn accountant voor een correcte bedrijfsadministratie. 

Google, voor het vinden,analyseren en verbeteren van de website. 

 



Van Garen en Stof gebruikt alleen technische en functionele cookies. 

Er worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de 

webdiensten die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een 

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die 

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je 

afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat.  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 

of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke 

instellingen van jouw account. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Garen en Stof. Wij 

nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee 

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

info@vangarenenstof.nl 


