
Je privacy is voor HIP van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat 

je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we 

uit wat we bij de webwinkel allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. 

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op (zie 

onderaan). 

Afhandelen bestelling 

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te 

kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven (MyParcel, 

PostNL) om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je 

bank of creditcardmaatschappij (Mollie). Hiervoor gebruiken wij je de door jou ingevoerde gegevens, 

zoals je e-mailadres. 

Dit doen wij op basis van je toestemming, hier vragen wij uitdrukkelijk om. Wij bewaren deze 

informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). De 

opslag van de gegevens is in digitale en/of fysieke (gedrukte) vorm, onze boekhouder kan de 

gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst. 

Contactformulier 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-

mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker 

weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Je account 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kan je je eerst registreren. Je moet dan informatie over 

jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt 

inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. 

Hiervoor gebruiken wij de door jou ingevoerde gegevens, zoals je e-mailadres. Dit doen wij op basis 

van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. 

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je 

makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account informatie 

aanpassen wanneer je dat wilt. 

Reclame 

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij 

via social media. Wilt u deze niet meer zien, kunt u eenvoudig afmelden door ons profiel niet meer te 

volgen. 

  



Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag 

verwachten. Wij verstrekken uw gegevens ver niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij dat 

wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals de social media buttons die 

opgenomen zijn in onze webwinkel. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je 

persoonsgegevens; dit privacybeleid is niet van toepassing op deze diensten. 

 

Cookies 

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen 

opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer 

bezoekt. 

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als 

je daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies. 

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze 

webwinkel werken dan niet goed meer. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. 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. Digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus 

altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen 

wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage en wijzigen van je gegevens 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met 

ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• intrekken van toestemming 



• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen 

bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

HIP is van Tamara Uzun-van Huigenbosch 

KvK onder 70224889 

Damreesche Spoor 53 

3832KS Leusden 

Mail: tamara-u@hotmail.com 

Telefoon: 06-19499214 

 


