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Uw privacy is voor Aquarialand van groot belang. Aquarialand houdt zich dan ook aan de privacywet. 
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij Aquarialand zijn en dat Aquarialand ze altijd netjes gebruikt. 
In deze privacyverklaring legt Aquarialand uit wat Aquarialand allemaal doet met informatie die 
Aquarialand over u te weten komt als u gebruik maakt van de webshop. Als u vragen heeft of wilt 
weten wat Aquarialand precies van u bijhoudt, neem dan gerust contact op. 
 
Cookies 
Aquarialand maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan 
een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen 
cookies plaatsen. Wanneer u Aquarialand voor het eerst bezoekt, wordt een melding getoond met 
uitleg over cookies. Hierbij vraagt Aquarialand om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U 
kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van de webshop 
Aquarialand werken dan niet goed meer. 
 
Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor Aquarialand van groot belang. Aquarialand zorgt dat uw 
gegevens goed beveiligd zijn. Aquarialand past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis 
kan gaan. 
 
Bestelling 
Wanneer u bij Aquarialand een bestelling plaatst, gebruikt Aquarialand uw persoonsgegevens om de 
bestelling af te kunnen handelen. Aquarialand mag uw persoonsgegevens dan aan de bezorgdienst 
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgt Aquarialand informatie over uw betaling 
van uw bank. Hiervoor gebruikt Aquarialand uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-
mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doet Aquarialand op basis van uw toestemming. 
Aquarialand bewaart deze informatie tot één jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar 
daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 
 
Verstrekken aan derden 
Aquarialand werkt samen met bepaalde bedrijven die uw - hierboven genoemde - persoonsgegevens 
van Aquarialand kan ontvangen. Voor het afhandelen van uw bestellingen werkt Aquarialand samen 
met: 

 Hostingpartij: Mijnwebwinkel; 

 Betalingprovider: Mollie B.V.; 

 Bezorgdiensten: PostNL en/of Vanavond Bezorgd en/of UPS. Bezorgdienst afhankelijk van uw 
bestelling en bestemming. Hierover wordt u persoonlijk geïnformeerd. 

 
Contact opnemen 
Indien u contact met Aquarialand opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerkt Aquarialand de 
door uw verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om uw vraag of verzoek af te handelen. 
Aquarialand bewaart deze informatie totdat Aquarialand zeker weet dat u tevreden bent met de 
reactie en tot één jaar daarna. Zo kan Aquarialand bij vervolgvragen de informatie makkelijk erbij 
pakken. 
 
  



 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer de webshop van Aquarialand wijzigt, moet natuurlijk ook de privacyverklaring aangepast 
worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 
Aquarialand zal haar best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen. 
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens Aquarialand van u heeft, kunt u altijd 
contact opnemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. 
 
U heeft het recht om: 

 Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens Aquarialand heeft en wat Aquarialand 
daarmee doet; 

 Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die Aquarialand heeft; 

 Het laten corrigeren van fouten; 

 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

 Toestemming die u heeft gegeven in te trekken; 

 Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik. 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Aquarialand zeker weet dat we geen gegevens 
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 
Opmerkingen of klachten? 
Als u vindt dat Aquarialand u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
Aquarialand 
Petuniaplein 10 
8042 AV  ZWOLLE 
Info.aquarialand@gmail.com 
+31(0)652417879 
 


